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Protokół Nr LV/1/2018 

z LV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 27 lutego 

2018 roku w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

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

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

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

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

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

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

kierowników jednostek miejskich, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, 

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

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

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

proponowany porządek obrad LV sesji Rady Miasta (proponowany porządek obrad stanowi 

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

proponowanego porządku obrad o:  

 projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. - 

jako pkt 2 a; 

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

nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 26) - jako pkt 36 a; 

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

nieruchomości położonych przy ul. Kwiatkowskiego i Grabskiego - jako pkt 36 b; 

 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - jako pkt 47 a.  

Ponadto poinformował, że wpłynął wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie 

ul. Azaliowej (druk nr LV/7/2018) - pkt 26 proponowanego porządku obrad. Kserokopia 

projektu uchwały stanowi załącznik nr 5a do protokołu.   

  

 Przystąpiono do przegłosowania wniosków odnośnie zmian  

w proponowanym porządku obrad LV sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. - jako pkt 2 a - 

został przyjęty jednogłośnie (24 głosami za); 

 Wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ul. Azaliowej 

(druk nr LV/7/2018) - pkt 26 - został przyjęty jednogłośnie (24 głosami za). 

 

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

o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 26) - jako  

pkt 36 a, poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miasta, która obradowała 

w dniu dzisiejszym, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Opowiedział się 
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przeciwko wprowadzaniu tematu do porządku obrad LV sesji Rady Miasta, uzasadniając: 

„Moim zdaniem, uchwały - zarówna ta, jak i następna - które polegają na zamianie 

nieruchomości nie powinny być wprowadzane do porządku obrad w ostatniej chwili. A tak jest 

w tym przypadku. To są operacje, które nie są tak bardzo czytelne, jak operacje dotyczące 

wystawienia jakiejś nieruchomości na sprzedaż poprzez przetarg nieograniczony. Zamiana 

nieruchomości, to jest już decyzja o przeznaczeniu określonej nieruchomości w sposób, który 

powinien podlegać starannej weryfikacji. Te dwie uchwały wpłynęły do Rady Miasta wczoraj. 

Dzisiaj rano zebrała się Komisja Gospodarki Komunalnej. Całość Rady Miasta nie miała 

jednak możliwości szczegółowego zapoznania się z tymi propozycjami. Dlatego jestem 

przeciwny wprowadzaniu tego tematu do dzisiejszego porządku obrad.” 

 

 P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - powiedział: 

„Jeśli chodzi o zamianę nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej, dyskutowaliśmy bardzo 

szczegółowo na ten temat, na dwóch posiedzeniach. Na dzisiejszym posiedzeniu dodatkowe 

wyjaśnienia zostały udzielone przez Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem P. Grzegorza 

Tarnowskiego oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Jacka Gołubowicza. 

Stąd też Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Zdaniem Komisji, 

dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie MOPS-u w tym samym miejscu, i to z dużo lepszymi 

warunkami. Zamiana nieruchomości będzie dokonana po wycenie rzeczoznawcy majątkowego, 

więc tu nie ma żadnych zagrożeń dla interesu Miasta.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - wycofał wniosek  

o niewprowadzanie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 26).  

 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. 

Jagiellońskiej 26) - jako pkt 36 a - został przyjęty 17 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym 

i 2 głosach wstrzymujących.    

 

 P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - 
poinformował, że: „Jeśli chodzi o kwestię wprowadzenia do proponowanego porządku obrad 

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

położonych przy ul. Kwiatkowskiego i Grabskiego) - jako pkt 36 b - Komisja, po wstępnym 

omówieniu, zaproponowała wprowadzenie tematu do porządku obrad dzisiejszej sesji,  

a następnie poddanie go szerszej dyskusji. Myślę, że na tej sesji, po udzieleniu wyjaśnień, 

wszelkie wątpliwości zostaną rozwiązane. Pomysł jest ciekawy.  Dlatego Komisja opowiedziała 

się za wprowadzeniem tematu do porządku obrad.”     

 

 Radny P. Marcin Deręgowski - powiedział: „Temat zamiany nieruchomości  

położonych przy ul. Kwiatkowskiego i Grabskiego jest dość skomplikowany. Tym bardziej, że 

radni otrzymali projekt uchwały dopiero dzisiaj rano przed sesją. W tej sytuacji są dwie 

możliwości. Albo nie wprowadzimy tematu do porządku obrad dzisiejszej sesji i zostanie on 

omówiony w normalnym trybie na posiedzeniu Komisji przed kolejną sesją, albo omówimy ten 

temat dzisiaj na sesji i ewentualnie skierujemy go do Komisji, jeżeli będą dalsze wątpliwości.”     

  

 Za uzupełnieniem proponowanego porządku obrad o projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości położonych 

przy ul. Kwiatkowskiego i Grabskiego) - jako pkt 36 b - było 11 radnych, przeciw  
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8 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  Wniosek nie uzyskał wymaganej 

bezwzględnej większości głosów.  

Kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.   

 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi - jako pkt 47 a - został przyjęty jednogłośnie (24 głosami 

za). 

 

 P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - powiedział: „Mam pytanie. W dniu 7 lutego br. 

Pan Prezydent zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie do 

porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Pomimo tego, że pismo zostało przekazane w terminie, 

projekt uchwały nie znalazł się w porządku obrad sesji. Proszę o wyjaśnienie. Czy to jest 

przeoczenie?”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „To nie jest 

przeoczenie, tylko moja decyzja wynikająca z następujących okoliczności. Po pierwsze, projekt 

uchwały dotyczył zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

teren w rejonie Hotel Rzeszów. Ten sam projekt uchwały odrzuciliśmy w kwietniu ub. r. 

Następnie próbowaliśmy ustalić zalecenia dla Biura Rozwoju Miasta, co dalej z tym „fantem” 

robić. Tych zaleceń nie udało się przyjąć na kolejnej sesji. W związku z tym uznałem, że sprawa 

wymaga głębszego omówienia. Zwróciłem się więc z prośbą do Zastępcy Prezydenta Miasta 

Pana Marka Ustrobińskiego o przedstawienie sprawy ponownie na posiedzeniu Miejskiej 

Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, żeby omówić szczegółowo okoliczności tego 

projektu i ustalić, co my właściwie chcemy. Z jednej strony, to oczywiście nie decyduje Miejska 

Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, ale może ona podsunąć jakieś rozwiązania po to, 

żeby Rada Miasta mogła te wytyczne, których nie udało się uchwalić na poprzedniej sesji, jakoś 

opisać. Natomiast druga kwestia jest taka, że zwróciłem się również do Zastępcy Prezydenta 

Miasta Pana Marka Ustrobińskiego, żeby Biuro Rozwoju Miasta przygotowało poglądowe 

rysunki planu, które pomogą lepiej zrozumieć, o co tam chodzi. Bowiem projekt uchwały, którą 

mielibyśmy ewentualnie rozpatrywać zawiera rysunek planu w skali i wielkości, który jest 

kompletnie nieczytelny. Jak Państwo może pamiętacie, projekt uchwały zawiera szczegółowy 

wypis tego, co się tam zmienia. Jakość rysunku planu, wyświetlonego na planszy, jest takim 

formalnym powodem, dla którego nie wprowadziłem tego tematu do porządku obrad dzisiejszej 

sesji. Zgodnie z naszym Statutem, mapki do projektów uchwał muszą być przedstawione  

w sposób czytelny, umożliwiający zrozumienie, o co chodzi w projekcie uchwały. Krótko 

mówiąc, nie ma tego tematu w porządku obrad Rady Miasta. Jak zwykle, zgodnie z ustawą  

i Statutem Miasta, możecie Państwo wnieść wniosek o wprowadzenie tego tematu do porządku 

obrad dzisiejszej sesji, jeżeli uważacie, że ma to w tej chwili sens. Moim zdaniem, należy temat 

odłożyć, żeby sprawę dogłębnie przedyskutować i za miesiąc się nią zająć.”  

Kserokopia 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 (druk nr XLII/20/2017) stanowi załącznik nr 7 do protokołu.   

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odnosząc się do wypowiedzi 

Przewodniczącego Rady Miasta, powiedziała: „Jeśli chodzi o załącznik do projektu uchwały, 

to nie był w całości pokazany.”     

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Był taki, jaki 

dostaliśmy.”     
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 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - w imieniu Prezydenta Miasta 

zgłosiła wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt 12, tj. projektu uchwały  

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr LV/28/2018). Uzasadniła, że 

powyższe jest podyktowane potrzebą ponownego przeanalizowania tematu. 

 

 Wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt 12, tj. projektu uchwały  

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk  

nr LV/28/2018) - został przyjęty jednogłośnie (24 głosami za).  
Kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.   

 

 P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - zgłosił 

wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt 16, tj. projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia apelu o podjęcie działań dotyczących budowy systemu wypożyczalni publicznych 

rowerów, opartego o rower miejski czwartej generacji. Wniosek uzasadnił następująco: „Na 

Komisji omawialiśmy projekt tzw. polityki rowerowej Miasta Rzeszowa. Jest to program bardzo 

szeroki, który zawiera również działania związane z wprowadzeniem roweru miejskiego. 

Chcielibyśmy, aby ten projekt, poszerzony o wnioski radnych i wnioski Stowarzyszenia 

„Rowery.Rzeszow.pl”, poddać konsultacji społecznej. Stąd też wnosimy o zdjęcie tej sprawy  

z porządku obrad dzisiejszej sesji. Chcieliśmy, żeby temat został wprowadzony do porządku 

obrad sesji Rady Miasta w marcu br.”     

 

 P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - w imieniu 

wnioskodawców, zgłosił wniosek przeciwny, argumentując: „Uważamy, że projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie działań dotyczących budowy systemu wypożyczalni 

publicznych rowerów, opartego o rower miejski czwartej generacji powinien zostać w porządku 

obrad dzisiejszej sesji. W kontekście prac, które są prowadzone w zakresie nowej polityki 

rowerowej Miasta, przyjęcie takiej uchwały z jednej strony wyznaczałoby kierunek, 

przynajmniej w zakresie dotyczącym wypożyczalni rowerów, w którym Rada Miasta chciałaby, 

żeby Miasto się rozwijało i kierowało swój wysiłek inwestycyjny. Z drugiej strony byłby to 

również krok do przodu, żeby wypożyczalnia publicznych rowerów powstała jak najszybciej. 

Oczywiście możemy pracować nad dokumentami, ale one na pewno, przynajmniej w tej 

sytuacji, nie przybliżą nas do tego, żeby Rzeszów jak najszybciej miał nowoczesny system 

rowerowy. W naszym przekonaniu, podjęcie działań dotyczących budowy systemu wypożyczalni 

publicznych rowerów opartego o rower miejski, jest właściwym kierunkiem. Proponujemy 

system oparty o rower miejski czwartej generacji, ale można dyskutować nad rozwiązaniami 

pośrednimi. Apelujemy o przyjęcie uchwały na dzisiejszej sesji.”  

 

 Radny P. Marcin Deręgowski - odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, 

powiedział: „Apel dotyczy wprowadzenia konkretnej technologii. Na posiedzeniu Komisji 

Gospodarki Komunalnej przedstawiciele Stowarzyszenia „Rowery.Rzeszow.pl” mówili, że nie 

są za wprowadzeniem systemu wypożyczalni opartego o rower miejski czwartej generacji, tylko 

trzy plus. Uważam, że projekt polityki rowerowej należy poddać konsultacjom społecznym,  

a następnie przedstawić na sesji Rady Miasta projekt uchwały zgodny z oczekiwaniami 

mieszkańców.”     

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - powiedziała: „Chciałam przypomnieć, że już 

mieliśmy taką sytuację, gdzie do budżetu wprowadziliśmy środki na publiczne rowery, i gdzie 
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po pewnym czasie Regionalna Izba Obrachunkowa nam to uchyliła. W związku z tym uważam, 

że temat wymaga merytorycznego przeanalizowania.”  

 

 Wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt 16, tj. projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie działań dotyczących budowy systemu wypożyczalni 

publicznych rowerów, opartego o rower miejski czwartej generacji - został przyjęty  

15 głosami za, przy 9 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.  

Kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.   

 

 P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - zgłosił 

wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt 17, tj. projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącego poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców. Uzasadnił, że na posiedzeniu Komisji wnioskodawcy zaproponowali wycofanie 

powyższego projektu uchwały.   

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zabierając głos w imieniu wnioskodawców, wyraził zgodę 

na zdjęcie tematu z porządku obrad dzisiejszej sesji. Powyższe uzasadnił tym, że: „Na dzień 

dzisiejszy wyjaśnienia przedstawiciela MZBM-u są przekonywujące. Będziemy jednak do tej 

sprawy wracać i obserwować rozwój sytuacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców.”   

 

 Wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt 17, tj. projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącego poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców - został przyjęty jednogłośnie (23 głosami za).  
Kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.   

 

 Radny P. Waldemar Szumny - w imieniu Klubu Radnych PiS, zgłosił wniosek  

o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad, w miejsce zdjętego pkt 17, projektu 

uchwały w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o odstąpienie od zamiaru łączenia 

Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 i Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 w Rzeszowie. Wyjaśnił: 

„Chcemy ten temat przedyskutować, ponieważ łączenie szkół jest w kompetencji Rady Miasta. 

Chcemy także, aby został udzielony głos przedstawicielom rodziców uczniów. Proszę  

o umieszczenie projektu uchwały w porządku obrad.” 

 

 Radny P. Wiesław Buż - zgłosił wniosek przeciwny do wniosku przedmówcy. 

Uzasadnił: „Nie wiem, co to za praktyka polegająca na wprowadzaniu do porządku obrad Rady 

Miasta apeli kierowanych do Prezydenta Miasta. Takie sytuacje mają miejsce już od kilku sesji 

Rady Miasta. A przede wszystkim radni nie otrzymali projektu uchwały, o którym mowa, i nie 

znają jego treści.”   

 

 Radny P. Waldemar Szumny - odpowiedział: „Temat zostanie dokładnie zreferowany 

wraz z szerokim uzasadnieniem.” 

 

 Radny P. Wiesław Buż - odnosząc się do udzielonej odpowiedzi, stwierdził: „Statut 

Miasta nie przewiduje takiego zwyczaju. To jest niedopuszczalna praktyka.” 

 

 Radny P. Waldemar Wywrocki - powiedział: „To jest kampania wyborcza, którą tutaj 

stosuje Klub Radnych PiS. Jestem przeciwny rozpatrywaniu takiego projektu uchwały. Po 

pierwsze, Pan Prezydent spotkał się z rodzicami uczniów i umówił się na kolejne spotkanie. Po 

drugie, dzisiaj przed sesją Pan Prezydent także rozmawiał z rodzicami uczniów. Najpierw 
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powinny odbyć się te rozmowy, a w późniejszym czasie, na spokojnie, moglibyśmy omówić ten 

temat. Tym bardziej, że porządek obrad dzisiejszej sesji jest bardzo obszerny. Proszę  

o niewprowadzanie tego tematu do dzisiejszych obrad.” 

 

 P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - stwierdził: „To, że 

porządek obrad Rady Miasta zawiera 50 punktów nie jest argumentem przemawiającym za tym, 

żeby nie wprowadzać tematu do dzisiejszej sesji. Ponawiam prośbę o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa  

o odstąpienie od zamiaru łączenia Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 i Zespołu Szkół Muzycznych 

Nr 2 w Rzeszowie. Chcemy, żeby Prezydent Miasta zapewnił obu placówkom możliwość 

swobodnego funkcjonowania i rozwoju na zasadach wzajemnej niezależności. Taka jest treść 

apelu. Jeśli dla Państwa ta treść jest zbyt skomplikowana, żeby dzisiaj nad nią nawet nie 

głosować teraz, tylko wprowadzić ją do porządku obrad, to jest mi bardzo smutno  

i przykro, że jedno proste zdanie do Państwa w żaden sposób nie trafia. Są dzisiaj mieszkańcy. 

Uszanujmy to, że oni tutaj dzisiaj są. Przyszli bronić swojego interesu. A rolą radnych Miasta 

Rzeszowa jest to, żeby bronić interesu mieszkańców, a tym samym bronić interesu Miasta.”   

 

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

przedmówcy, powiedział: „Panie Radny, Pan sobie za dużo pozwala, stwierdzając, że my 

czegoś nie rozumiemy w sytuacji, kiedy nie zgadzamy się z apelem, który ogólnie rzecz biorąc, 

jest nie na czasie. Państwo, być może, nie znacie procedury łączenia i likwidacji szkół. Ona jest 

długa i skomplikowana, i nie zaczyna się od tego, że ktoś coś powiedział. Gdyby tego typu 

intencja się pojawiła, to Państwo będziecie zawiadamiani. Będą zawiadamiane związki 

zawodowe i dyrekcje szkół. To wszystko odbywa się oficjalnie. A dzisiaj to jest po prostu 

„zawracanie głowy”. Przystępujemy do głosowania. To jest etap wprowadzania zmian do 

porządku obrad, a nie dyskusji merytorycznej.” 

 

 Wniosek o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad, w miejsce zdjętego  

pkt 17, projektu uchwały w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o odstąpienie 

od zamiaru łączenia Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 i Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2  

w Rzeszowie - nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Wynik 

głosowania: 10 głosów za, 13 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących.  

 

 P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - zgłosił wniosek  

o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie apelu do 

Prezydenta Miasta Rzeszowa o podjęcie partnerskiej współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego sąsiadującymi z Gminą Miasto Rzeszów oraz innymi partnerami w sprawie prac 

nad nowym przebiegiem tzw. obwodnicy południowej Miasta Rzeszowa.  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Klub Radnych PiS zmienił 

stanowisko, bo kiedy głosowaliśmy nad budżetem, to byliście przeciwko budowie tej obwodnicy 

i głosowaliście przeciwko budżetowi. Zdecydowanie moje stanowisko jest takie, żeby budować 

tę obwodnicę. Bardzo się cieszę, że Klub Radnych PiS zmienił stanowisko i jest za budową 

obwodnicy. Cieszy mnie to, że chcecie pomagać, bo wcześniej, jak już mówiłem, głosowaliście 

przeciwko budowie obwodnicy i przeciwko budżetowi.”     

 

 Radny P. Marcin Deręgowski - zwrócił uwagę, że radni nie otrzymali powyższego 

projektu uchwały. Stwierdził, że taka praktyka obradowania na sesjach Rady Miasta, kiedy 

radni nie otrzymali stosownych materiałów, jest niedopuszczalna.      
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Zastanowimy się 

nad tym. Nasz Statut nie zabrania składania tego typu wniosków. Ja muszę się do niego 

stosować.”  

 

 Wniosek o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o podjęcie partnerskiej współpracy  

z jednostkami samorządu terytorialnego sąsiadującymi z Gminą Miasto Rzeszów oraz 

innymi partnerami w sprawie prac nad nowym przebiegiem tzw. obwodnicy południowej 

Miasta Rzeszowa - nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Wynik 

głosowania: 9 głosów za, 15 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zadeklarował chęć spotkania  

z mieszkańcami zainteresowanymi tematem łączenia szkół.  

 

 P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - zgłosił wniosek o przerwę 

w obradach Rady Miasta. 

 

 Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta. 

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 

 

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

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 

 

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

 

2a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.  

 

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant”.  

 

4. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto 

Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania (druk  

nr LV/8/2018). 

 

5. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych 

w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa 

na 2019 rok.  

 

6. Oświadczenia i informacje. 

 

7. Informacja o stanie prac koncepcyjnych oraz stopniu zaawansowania prac przy 

opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego nr 180/7/2009 w rejonie ulic 

Pułaskiego, Reymonta i Wyspiańskiego, obejmującego w szczególności bezpośrednie 

powiązanie ulic Wyspiańskiego i Hoffmanowej. 

 

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 51/3/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie 

ul. Lawendowej na osiedlu Zalesie (druk nr LV/24/2018). 
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9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 50/2/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie 

ul. Daliowej na osiedlu Zalesie (druk nr LV/25/2018). 

 

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 296/1/2018 pomiędzy potokiem Przyrwa a ul. Dębicką na osiedlu 

Bzianka w Rzeszowie (druk nr LV/26/2018). 

 

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/524/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

28 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 235/3/2012 „Prochownia” w rejonie ul. Bałtyckiej  

w Rzeszowie (druk nr LV/27/2018). 

 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie (druk nr LV/29/2018).       

 

13. Uchwała w sprawie ustanowienia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) 

dla pojazdów samochodowych przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie oraz warunków 

korzystania z nich (druk nr LV/17/2018).  

 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie zadania budowy parkingu 

wielopoziomowego przy basenach Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (druk  

nr LV/9/2018). 
 

15. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącego 

przedłużenia funkcjonowania klubu muzycznego. 

 

16. Uchwała w sprawie usunięcia pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Rzeszowie (druk  

nr LV/10/2018).  

 

17. Informacja o przeszłych, obecnych i planowanych działaniach Miasta w zakresie 

przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza. 

 

18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie 

ulic Miłocińskiej, Furtaka (druk nr LV/1/2018). 

 

19. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie 

ulic Podwisłocze, Kujawskiej, Wioślarskiej, Rumiankowej, Drukarskiej (druk  

nr LV/2/2018). 

 

20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicach 

Mieczykowej, Krzywoustego, Furtaka i Herbowej (druk nr LV/3/2018). 

 

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Osmeckiego w Rzeszowie (druk nr LV/4/2018).  

 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Senatorskiej (druk nr LV/6/2018). 
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23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Karkonoskiej (druk nr LV/11/2018). 

 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Baldachówka w Rzeszowie (druk nr LV/18/2018). 

 

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej (druk nr LV/19/2018). 

 

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie (druk nr LV/20/2018). 

 

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (druk  

nr LV/21/2018).  

 

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy 

ul. Bolesława Prusa (druk nr LV/22/2018). 

 

29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Kochanowskiego w Rzeszowie. 

 

31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

al. Niepodległości w Rzeszowie.  

 

32. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

32a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości przy 

  ul. Jagiellońskiej 26). 

 

33. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w 2017 r.  
 

34. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie 

osiedli Biała i Drabinianka w sprawie zmiany granic osiedli (druk nr LV/5/2018). 

 

35. Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.   

 

36. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa  

pn. „Młody inżynier.”  

 

37. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa. 
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38. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2018 roku (druk  

nr LV/12/2018).  

 

39. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (druk nr LV/13/2018). 

 

40. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk nr LV/14/2018). 

 

41. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego programu oddziaływań korekcyjno - 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018 - 2021 (druk  

nr LV/15/2018). 

 

42. Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2018 - 2020 (druk nr LV/16/2018).  

 

43. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu  

pn. „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto 

Rzeszów”  

w ramach działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (druk nr LV/23/2018). 

 

43a.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

44. Interpelacje i zapytania. 

 

45. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

(Opinie i wnioski Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad LV sesji stanowią 

załącznik nr 11 do protokołu). 

 

 Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  

 

Ad. 1. 

 

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

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, wraz  

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

nr 12 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Tekst jednolity 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 Radny P. Marcin Deręgowski - powiedział: „Chciałem poruszyć sprawę rozbudowy 

Hali Sportowej przy ul. Podpromie. Ta pozycja w WPF-ie akurat się nie zmienia. Na rozbudowę 

Hali mamy 41 mln zł. Wiemy, że jest problem z pozyskaniem wykonawcy, który by tę Halę 

zmodernizował. Wiemy z nieoficjalnych rozmów, że kwota, która jest zapisana w budżecie na 

ten cel, jest niewystarczająca. Dlatego firmy się nie zgłaszają. Czy nie byłoby zasadnym 

zostawienie Hali na tym poziomie, który jest? Może lepszym rozwiązaniem byłoby 

wybudowanie hali średniej wielkości podobnej do tej, która jest przy V Liceum i przeniesienie 

kwoty dofinansowania unijnego na basen przy ul. Matuszczaka?”  
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 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - odnosząc się do wypowiedzi 

Radnego P. Marcina Deręgowskiego, powiedział: „Myślę, że przedstawione wnioski odnośnie 

Hali są przedwczesne. Jeżeli chodzi o Halę, odbył się przetarg. Faktycznie nie wpłynęła żadna 

oferta. Staramy się rozmawiać z wykonawcami, dlaczego tak się stało. Kosztorys został 

przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamierzamy powtórzyć przetarg. Myślę, 

że jest początek roku i jeszcze trudno wyrokować w tym momencie. Przypomnę tu Plac 

Śreniawitów. Kiedy pod koniec tamtego roku próbowaliśmy udzielić zamówienia publicznego, 

padały oferty w wysokości 2,5 mln do 5 mln zł. Teraz wpłynęły trzy oferty w wysokości 1 200 

tys. zł i umowa zostanie w tym tygodniu podpisana. Dajmy więc tutaj szansę, żebyśmy mogli 

sprawdzić, jak rynek odpowie na nasze zamówienie.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Nie ma dyskusji o tym, żeby 

pieniądze z Hali przenosić na coś innego. W tej chwili zapotrzebowanie na korzystanie z Hali 

jest tak ogromne, że bezwzględnie musimy ją rozbudowywać. Oczywiście wniosek odnośnie 

kolejnych inwestycji jest zasadny. Natomiast zdecydowanie jestem przeciwny temu, żeby 

zabierać pieniądze z Hali. Wielu kibiców nie mieści się na Hali. Jest to wspaniały widok, kiedy 

jest tak dużo kibiców. Nawiasem mówiąc, kiedy oglądam transmisje telewizyjne na innych 

zawodach, np. w Bełchatowie, Kędzierzynie czy Kielcach, to tych kibiców jest niewielu. 

Natomiast u nas jest zawsze pełna Hala. Będziemy bezwzględnie tę Halę rozbudowywać.”  

 

 Radny P. Wiesław Buż - w związku z proponowanym zwiększeniem środków na 

budowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego o kolejne 100 tys. zł, zapytał, na jakim etapie 

są prace, na co będą przeznaczone środki oraz kto będzie wykonawcą zadania. Powiedział:  

„Uważam, że w dobie, kiedy burzy się pomniki, co uważam za naganne i niedopuszczalne, nie 

wiem czy jest sens wydawania środków na budowę kolejnego pomnika. Być może następne 

pokolenie, za 10, 20 czy 30 lat, będzie go burzyć. Może te środki na coś innego przeznaczyć?”                    

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał: „Czy nie byłoby sensowne, 

żebyśmy na ten temat podyskutowali później? Nie w trakcie obrad nad zmianą Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, tylko w dodatkowym punkcie pod koniec sesji.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Wniosek Pana 

Przewodniczącego Rady Miasta jest zasadny. Proponuję, żeby spotkać się z osobami, które są 

tym zainteresowane i omówić temat.”     

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Temat jest szeroki  

i pewnie by nam zajął sporo czasu. Myślę, że nie jest aż tak pilny, żeby teraz się nim zajmować. 

Dopilnuję, żeby sprawa znalazła się w porządku obrad.” 

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - wyjaśniła: „Jeśli chodzi o kwestię tych  

100 tys. zł, to nie jest zwiększanie kwoty, tylko przeniesienie środków, które w roku ubiegłym 

były niewykorzystane. Czyli tzw. przywrócenie z roku ubiegłego, tak jak wielu innych 

inwestycji.”  

 

 Radny P. Bogusław Sak - powiedział: „Ponownie zwracam się z prośbą o rozważenie 

możliwości zwiększenia środków finansowych na park przy ul. Rycerskiej. Na 2018 r. na ten cel 

zapisano 100 tys. zł. Mam wątpliwości, czy ta kwota pozwoli na rozpoczęcie procedury 

przetargowej tak, aby w cyklu 2-letnim zakończyć inwestycję. Na dzień dzisiejszy to, co jest 

zrobione, ulega dekapitalizacji, a kwota 100 tys. zł nie pozwoli na rozpoczęcie procedury 

przetargowej. Stąd prośba o zwiększenie kwoty na powyższe zadanie do 1 mln zł tak, aby 
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rozpocząć procedurę przetargową w 2018 r., a następnie realizować zadanie i rozliczyć 

inwestycję w 2019 r.”   

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Jak Państwo widzicie, w tej 

chwili przywracamy zadania z roku ubiegłego. Nie wprowadzamy nowych zadań. Nad nowymi 

zadaniami będziemy się pochylać i je wybierać wtedy, kiedy pojawią się dodatkowe środki.”   

 

 Radny P. Bogusław Sak - ad vocem: „To nie jest nowe zadanie. Jest to zadanie  

w kontynuacji, które trwa już czwarty rok i jest odwleczone w czasie.” 

 

 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „Chciałam zapytać o zadanie  

pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie”. Na co w tym roku 

zaplanowano środki w wysokości 1 mln zł? W uwagach zaznaczono, że powyższe zadanie jest 

po przetargu. Jak ta sprawa wygląda w kontekście sytuacji związanej ze szkołą muzyczną?”  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Umowa jest w podpisie  

i będzie realizowana. To, co jest zaplanowane, będzie realizowane.” 

 

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

otrzymaliśmy kopię uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia 

Gminie Miasto Rzeszów pomocy finansowej. Odczytam jej treść: „Na podstawie stosownych 

przepisów oraz zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Województwem 

Podkarpackim z dnia 25 stycznia 2018 r., Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje: Udziela się pomoc finansową Gminie Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na 

realizację zadania „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy  

ul. Wyspiańskiego 22 w wysokości 8 mln zł, w następujących transzach: w 2018 r. 600 tys. zł,  

w 2019 r. 5 mln zł, w 2020 r. 2 400 tys. zł. Szczegółowe zasady udzielania pomocy, termin 

przekazania środków oraz ich rozliczenia zostaną określone w umowie o udzieleniu pomocy 

finansowej na dany rok kalendarzowy.” Pod projektem uchwały Sejmiku, bo jak rozumiem nie 

jest to jeszcze uchwała, bo nie ma podpisu Przewodniczącego Sejmiku, jest taka adnotacja: „Po 

pierwsze, jest to nowe zadanie. Po drugie, środki niezabezpieczone w budżecie Województwa 

na 2018 r., ani w WPF-ie na lata 2018 - 2042. Jest to adnotacja sporządzona przez Panią 

Skarbnik Janinę Jastrząb.”     

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odnosząc się do przedstawionej informacji, 

powiedział: „Nie jest istotne, czy jest to projekt uchwały czy uchwała Sejmiku. Istotny jest zapis 

Pani Skarbnik, że tych pieniędzy nie ma.” 

 

 Radny P. Witold Walawender - wskazał na potrzebę wyjaśnienia sprawy 

niezabezpieczenia środków w budżecie, jak też w WPF-ie Województwa na zadanie  

pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie”, pomimo podjęcia 

przez Sejmik uchwały w powyższym temacie. Zaproponował, aby stosowna informacja została 

zamieszczona na łamach prasy.  

 

 Radny P. Marcin Deręgowski - jego zdaniem, w związku z zaistniałą sytuacją 

należałoby zwrócić się do Marszałka Województwa Podkarpackiego z apelem o nieblokowanie 

inwestycji, tylko zagwarantowanie środków na jej realizację.  

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - powiedział: „Pan Prezydent  

w styczniu br. podpisał porozumienie z Panem Marszałkiem i było zapewnienie, że te środki 
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znajdą się w budżecie. Natomiast z informacji przedstawionej przez Pana Przewodniczącego 

Rady Miasta wynika, że środki nie zostały zabezpieczone ani w budżecie województwa na  

2018 r., ani w WPF-ie na lata 2018 - 2020. Musimy wystąpić do Ministerstwa Sportu  

o 16 mln zł, które są zapewnione na tę inwestycję. Dlatego w budżecie województwa powinna 

być zabezpieczona kwota 8 mln zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem.”       

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - w związku z niezabezpieczeniem w budżecie 

województwa na 2018 r., ani w WPF-ie na lata 2018 - 2020 środków na realizację zadania  

pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie”, wskazała na 

zasadność wystąpienia z wnioskiem do Samorządu Województwa Podkarpackiego  

o zapewnienie stosownych środków, zgodnie z zawartym porozumieniem.  

 

 Radny P. Czesław Chlebek - powiedział: „Sprawa jest kuriozalna. Widać tu „dobrą” 

wolę Pana Marszałka. Ja na poprzedniej sesji stwierdziłem, że Pan Marszałek nie lubi 

Rzeszowa i podtrzymuję swoje zdanie. Widać to chociażby na przykładzie obwodnicy 

południowej. Sprawa jest istotna. Chciałbym, żeby radni z Klubu PiS, a szczególnie Radni  

P. P. Marcin Fijołek i Robert Kultys, wyjaśnili nam, jakie są rzeczywiste powody tego, że Urząd 

Marszałkowski nie chce zapisać tych pieniędzy. Bo może okazać się za chwilę, że  

w ministerstwie też tych pieniędzy braknie i potem cała wina zostanie zrzucona na Pana 

Prezydenta i radnych Klubu „Rozwój Rzeszowa”.  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Sprawa jest bardzo poważna  

i pilna. Chciałbym, żeby Rada Miasta miała świadomość, że na dzisiaj środki na zadanie  

pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie”, nie zostały 

zabezpieczone w budżecie Województwa na 2018 r., ani w WPF-ie na lata 2018 - 2020. Blokuje 

nam to wystąpienie do Ministerstwa Sportu o kolejne środki.” 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - zgłosiła wniosek o następującej treści:  

„W nawiązaniu do porozumienia zawartego w styczniu 2018 r. w sprawie współfinansowania 

budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie, Rada Miasta Rzeszowa 

wnioskuje do Marszałka Województwa Podkarpackiego o wpisanie należnej kwoty wynikającej 

z porozumienia do budżetu Województwa i WPF-u.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Chcielibyśmy, żeby prace, które są na styku 

działania samorządu wojewódzkiego i miejskiego były robione w spokojnej atmosferze. Dziwi 

mnie, że od ponad roku, kiedy wnioskowaliśmy o to, żeby ze strony Miasta w WPF-ie były 

stosowne zapisy, tych zapisów nie było. Nie chcę wypowiadać się za radnych wojewódzkich, 

ale postawmy się w ich położeniu. Jeżeli oni widzą, że wnioski, które padają na sesji Rady 

Miasta Rzeszowa są zbywane z oczekiwaniem, żeby najpierw zrobił to Marszałek, to jest to 

działanie niepolityczne i niedyplomatyczne.” 

 

 Radny P. Wiesław Buż - odnosząc się do wypowiedzi Radnego P. Roberta Kultysa, 

powiedział: „Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że nie tak dawno przy obecności kamer  

i mediów odbyła się konferencja prasowa, podczas której Pan Marszałek, w obecności Pana 

Prezydenta, zapewnił o współfinansowaniu inwestycji. Z informacji przekazanej przez 

Przewodniczącego Rady Miasta wynika natomiast, że stosowne środki nie zostały 

zabezpieczone w budżecie Województwa na 2018 r., ani w WPF-ie na lata 2018 - 2020.  

W jakim celu odbyła się więc ta konferencja? Czy chodziło o przekazanie społeczeństwu  

błędnej i fałszywej informacji? A teraz w zaistniałej sytuacji Pan Radny wymaga spokoju  

i współpracy?” 
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 Radny P. Witold Walawender - powiedział: „Nie zgadzam się z wypowiedzią Radnego 

P. Roberta Kultysa. Rada Miasta we wrześniu 2017 r. podjęła stosowną uchwałę, gdzie zostały 

zabezpieczone środki. Radni Sejmiku mieli więc dość czasu na zabezpieczenie środków  

w budżecie województwa. Ja rozumiem, że są konferencje i obietnice. Ale tu są puste obietnice. 

Wiele jest takich w naszym mieście i województwie.”  

 

 Radny P. Czesław Chlebek - powiedział: „Widać, że nie ma dobrej woli ze strony 

Pana Marszalka ani radnych Sejmiku Wojewódzkiego, aby ta inwestycja mogła pójść do 

przodu. Te pieniądze w Ministerstwie Sportu są zabezpieczone od 2 lat. Ze strony Miasta jest 

zabezpieczone 8 mln zł. Mam pytanie do Pana Prezydenta, czy Miasto nie udźwignęłoby jeszcze 

dodatkowo tych 8 mln zł, żeby samodzielnie zrealizować tę inwestycję pod nazwą Rzeszowskie 

Centrum Lekkoatletyczne? Bo jeżeli Pan Marszałek nie chce partycypować w kosztach budowy, 

to i tak Miasto będzie musiało przejąć wszystkie sprawy związane z tą inwestycją. Dlatego 

zastanawiam się, czy jest sens występowania do Marszałka o te pieniądze.”      

 

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

Radnego P. Czesława Chlebka, powiedział: „Pan Radny powtarza wniosek, który zgłosiłem 

kilka miesięcy temu, i który bardzo wzburzył radnych prawej strony.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - nawiązując do wypowiedzi Radnego  

P. Czesława Chlebka, powiedział: „Nie chciałbym obrażać Pana Marszałka, ponieważ 

wspólnie z Panem Marszałkiem podpisaliśmy umowę o współfinansowaniu zadania. 

Zdecydowanie nie podejmę decyzji o przejęciu zadania przez Miasto, bo byłoby to obciążeniem 

rzeszowskiego podatnika o kolejne 8 mln zł w sytuacji, gdy Miasto ma wiele innych potrzeb. 

Szanuję podpis Pana Marszałka i wiem, że podejmie odpowiednie decyzje.”  

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - powiedział: „To, co słyszę na tej sali, to jest klasyczny 

populizm i mówienie nieprawdy. Widzę, że ani Pan Prezydent ani radni nie znają procedury 

obowiązującej w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Pan Prezydent nie udostępnił mi 

uchwały Sejmiku, pomimo, że go o to prosiłem. O nieznajomości procedur świadczy to, że 

uchwała mówi o tym, że jest wola Sejmiku o zapisaniu tych środków w WPF-ie. I ta uchwała, 

zgodnie z procedurą, u nas nieraz podobnie się robi, będzie następnym krokiem do tego, żeby 

w WPF-ie te środki zapisać. Powtarzam, że jest to klasyczny populizm i mówienie nieprawdy. 

Po raz kolejny mieszkańcy wprowadzani są w błąd. Mieszkańcy Zalesia także wielokrotnie byli 

manieni obietnicami, które później okazywały się pustymi słowami. Proszę o ostudzenie emocji. 

Jest uchwała przegłosowana przez Sejmik. Są zapisane kwoty i na bazie tej uchwały Pani 

Skarbnik wprowadzi do WPF-u te środki.” 

 

 Radny P. Witold Walawender - ad vocem: „Z adnotacji Pani Skarbnik wynika, że nie 

ma zapisanych środków na realizację inwestycji.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - nawiązując do dyskusji, powiedział: „Z tego, co my się  

w tej chwili dowiadywaliśmy, te pieniądze są zapisane.” 

 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Ten dokument, na którym była adnotacja Pani 

Skarbnik, że nie są rzekomo zabezpieczone środki, to był tylko i wyłącznie projekt uchwały. 

Natomiast na wczorajszej sesji Sejmiku została przyjęta uchwała, w której te pieniądze zostały 

zabezpieczone. Wczoraj Sejmik podjął decyzję o zapisaniu środków w budżecie i w WPF-ie. 

Marszałek wywiązał się w 100 % ze swoich deklaracji.” 
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 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Wydaje mi się, że po podjęciu tej 

uchwały Marszałek zapewni środki w WPF-ie.” 

 

 Radna P. Maria Warchoł - powiedziała: „Chciałam zapytać o sprawę modernizacji 

budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie. Na ten cel zapisano 1 mln zł na 2018 r. 

Czy będą uruchomione środki i podjęte prace?” 

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Pan Prezydent udzielił 

odpowiedzi w powyższym temacie. Jest po przetargu i będzie realizacja.” 

 

 Radny P. Czesław Chlebek - ad vocem: „Radny Pan Jerzy Jęczmienionka mówił tutaj 

o populiźmie. To Pan Radny uprawia populizm, bo mami mieszkańców Słociny inwestycjami,  

a jak przychodzi do przegłosowania budżetu, to Pan Radny głosuje przeciwko środkom, m.in. 

dla Słociny.” 

 

 Przystąpiono do głosowania:    

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawką) - została 

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

 
 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - poinformował, że nie będzie mógł 

uczestniczyć w dalszej części obrad w związku z wyjazdem na Globalną Konferencję 

Przyszłość Miast, która odbędzie się 28 lutego 2018 r. w Wiedniu.    
 

 P. Konrad Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” -  
w imieniu Klubu poprosił o przerwę w obradach Rady Miasta.  

 

 Ogłoszono przerwę w obradach Rady Miasta.  

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 

 

Ad. 2. 

 

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

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. Projekt uchwały wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Na ostatnim spotkaniu w sprawie szkół 

muzycznych Pan Prezydent, po głosach rodziców, obiecał dofinansowanie w wysokości  

ok. 20 tys. zł czy 30 tys. zł dla każdej ze szkół. Z tego, co się zorientowałem, potrzebne są większe 

środki na zakup instrumentów muzycznych, bo te 20 tys. zł czy 30 tys. zł dla szkoły starczy mniej 

więcej na zakup dwóch fletów i akordeonu. Takie są mniej więcej ceny instrumentów. Natomiast 

dobrej klasy fortepian koncertowy, który każdej ze szkół by się przydał, to jest koszt rzędu ok. 

150 tys. zł, a inne instrumenty kosztują ok. 10 tys. zł czy 15 tys. zł. Ja nie precyzuję, ile środków 

dla każdej ze szkół jest potrzebne. Ale uważam, że kwota dofinansowania winna być adekwatna 

do potrzeb szkół, bo te 20 tys. zł czy 30 tys. zł będzie bardzo symboliczną kwotą." 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Pan Prezydent 

ustalił kwotę na 30 tys. zł dla każdej ze szkół. Natomiast, jeżeli chodzi o instrumenty muzyczne, 
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to w tym roku został zakupiony akordeon do Szkoły Muzycznej Nr 1 za ponad 20 tys. zł, a na 

przełomie roku fortepian do Szkoły Muzycznej Nr 2, który kosztował 500 tys. zł.” Następnie 

zaprosił Radnego P. Roberta Kultysa na spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona 

szczegółowa informacja na temat wydatków na edukację.  

 

 Radny P. Robert Kultys - stwierdził, że udzielona odpowiedź go nie satysfakcjonuje. 

Zwrócił uwagę, że radni mają prawo do zadawania pytań na sesjach i uzyskiwania na nie 

odpowiedzi. Podkreślił, że jego wniosek wynika ze spotkania z rodzicami uczniów szkół 

muzycznych.   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Pragmatyka działania 

mówi, żeby nie wnosić spraw drobiazgowych na sesje w takich punktach, które bezpośrednio 

tego nie dotyczą, tylko najpierw dobrze się zorientować, porozmawiać z Prezydentem,  

z dyrektorami szkół czy z radnymi, którzy są nauczycielami muzyki i wiedzą, jaka tam jest 

sytuacja. Bo w innym wypadku będziemy o takich drobnych sprawach rozmawiać  

w nieskończoność. Zakup jednego instrumentu czy dwóch, to są drobne sprawy, które można 

wcześniej omówić, np. na posiedzeniu Komisji Kultury i Promocji.”   

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - ponownie zaprosił Radnego  

P. Roberta Kultysa na spotkanie, podczas którego zobowiązał się do przedstawienia informacji 

odnośnie wydatków poniesionych w ostatnich latach we wszystkich szkołach, nie tylko 

muzycznych.  

 

 Radny P. Waldemar Wywrocki - nawiązując do wypowiedzi Radnego P. Roberta 

Kultysa, zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o środki na zakup instrumentów muzycznych, kwestia 

ta wymaga oszacowania przez profesjonalistów.  

 

 Radny P. Robert Homicki - zasugerował, żeby wzorem innych miast, Rzeszów 

wystąpił do rządu o zwrot środków na reformę edukacji szkolnictwa, której koszt wyniósł  

ok. 15 mln zł., a która to reforma według zapewnień rządu miała być bezpłatna.      

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - poparł wniosek Radnego P. Roberta Kultysa dotyczący 

zwiększenia środków na zakup instrumentów dla szkół muzycznych do minimum 200 tys. zł. 

Poinformował, że zdaniem rodziców uczniów, są bardzo duże potrzeby, jeśli chodzi  

o instrumenty muzyczne. Powiedział: „Szkolnictwo muzyczne jest jedną z najdroższych form 

nauczania. Nie powinniśmy jednak patrzeć na tę kwestię z perspektywy kosztów, ale jako na 

inwestycję w dzieci uczęszczające do tego typu szkół.”   

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - jego zdaniem, wniosek Radnego P. Roberta Kultysa 

odnośnie zwiększenia środków na zakup instrumentów muzycznych jest słuszny. Po raz 

kolejny zgłosił wniosek o zabezpieczenie w budżecie Miasta kwoty 150 tys. zł  

z przeznaczeniem na dokumentację projektową na budowę budynku remizy dla potrzeb OSP 

Słocina.      

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - poparł wniosek Radnego P. Jerzego Jęczmienionki  

dotyczący zabezpieczenia w budżecie Miasta kwoty 150 tys. zł z przeznaczeniem na 

dokumentację projektową na budowę budynku remizy dla potrzeb OSP Słocina.  

Równocześnie, z uwagi na ważność tematu, zwrócił się o potraktowanie sprawy jako pilnej. 
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 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „W tej uchwale budżetowej 

zabezpieczyliśmy środki na dotację dla OSP Słocina na modernizację garażu - 30 tys. zł. 

Natomiast, mówiąc o dokumentacji, należałoby od razu widzieć środki na realizację w WPF-ie 

Uważam, że dopóki nie zabezpieczymy środków na realizację, bez sensu jest robienie 

dokumentacji. Należy pochylić się nad tematem, tak żeby znaleźć furtkę i środki w latach 

następnych już na realizację zadania.”  

 

 Radna P. Grażyna Szarama - poparła wniosek Radnego P. Jerzego Jęczmienionki  

dotyczący zabezpieczenie w budżecie Miasta kwoty 150 tys. zł z przeznaczeniem na 

dokumentację projektową na budowę budynku remizy dla potrzeb OSP Słocina.   

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zgłosił wniosek dotyczący zabezpieczenia w budżecie 

Miasta kwoty 350 tys. zł z przeznaczeniem dla OSP Przybyszówka na zakup wozu bojowego.  

 

 Radna P. Maria Warchoł - poparła wniosek Radnego P. Jerzego Jęczmienionki  

dotyczący zabezpieczenie w budżecie Miasta kwoty 150 tys. zł z przeznaczeniem na 

dokumentację projektową na budowę budynku remizy dla potrzeb OSP Słocina. Ze względu na  

wagę tematu, poprosiła o potraktowanie sprawy jako pilnej.  

 

 Radny P. Czesław Chlebek - odnosząc się do wniosku Radnego P. Grzegorza Koryla, 

poinformował, że Miasto przekazało środki dla OSP Przybyszówka na garaże, pomieszczenia 

socjalne oraz wyposażenie, m.in. pompy szlamowe i mundury. W planach jest także 

przekazanie środków na zakup nowego wozu bojowego. Temat jest znany Panu Prezydentowi 

i Pani Skarbnik.   

 

 Przystąpiono do głosowania:  

 

 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. - została przyjęta 15 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy  

6 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 2 a. 

 

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

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. Projekt uchwały wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - poprosiła o wyjaśnienie w kwestii zwiększenia 

środków na modernizację budynku przy ul. Targowej 8.  

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - wyjaśniła: „Jest to niezbędne do rozstrzygnięcia 

przetargu KAWKI.”  

 

 Przystąpiono do głosowania:  

 

 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 
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Ad. 3. 

 

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

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

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

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

 

 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” - została przyjęta 19 głosami za, 

bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 
Ad. 4. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów 

spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania (druk nr LV/8/2018). Projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - wskazał na potrzebę, aby na etapie wydawania 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów 

realizujących inwestycje budowlane na terenie Rzeszowa, zobowiązywać ich do utrzymywania 

i modernizacji urządzeń wodnych na terenie realizowanych przez nich inwestycji. Chodzi tu  

o konserwację i renowację rowów melioracyjnych, kanałów odprowadzających wody opadowe  

z terenu inwestycji i jej sąsiedztwa oraz konserwowanie i modernizowanie, w tym 

rozbudowywanie istniejącego systemu drenażu oraz odprowadzania wód opadowych,  

a w przypadku jego zniszczenia lub przerwania, doprowadzenie do jego odbudowy tak, aby 

utrzymać i polepszyć istniejące stosunki wodne na terenie realizowanej inwestycji oraz w jej 

sąsiedztwie. Powyższy temat zgłosił na podstawie sygnałów mieszkańców ul. Witolda,  

gdzie doszło do przerwania istniejącego drenażu, co spowodowało zalanie terenu wodą.   

 

 Radny P. Robert Homicki - poparł wniosek Radnego P. Jerzego Jęczmienionki  

i potwierdził fakt przerwania istniejącego drenażu w rejonie ul. Witolda i zalania okolicznego  

terenu wodą. Zawnioskował o ułożenie płyt betonowych na drodze dojazdowej do domów 

jednorodzinnych przy ul. Witolda. Uzasadnił, że w związku z budową osiedla jeżdżą nią 

ciężarówki, co powoduje, że nieutwardzona droga staje się nieprzejezdna dla mieszkańców 

domów. 

 

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że jeśli chodzi 

o budowę domów przy ul. Witolda, nie jest to inwestycja miejska, tylko inwestycja realizowana 

przez prywatnego inwestora. Dodał, że zostanie sprawdzona kwestia wydanych zezwoleń na 

dojazd. Jeżeli będzie taka możliwość, ze strony Miasta zostanie podjęta interwencja, m. in. 

zobowiązanie wykonawcy do przestrzegania wszystkich zezwoleń i uzgodnień wydanych na 

etapie uzyskiwania zgody na budowę.    

 

 Radny P. Robert Homicki - poruszył problem niezachowania porządku na drodze 

przez ciężarówki wyjeżdżające z placu budowy w rejonie ul. Witolda.   
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 Radny P. Robert Kultys - odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, zwrócił uwagę, 

że poruszona sprawa nie dotyczy omawianego punktu obrad. Zarzucił Przewodniczącemu Rady 

Miasta stronniczość w prowadzeniu sesji. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „To jest być może 

kwestia długości czasu trwania wypowiedzi.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej  

z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania  

i sposobu jej rozliczania - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

 
Ad. 5. 

 

 P. Wiesław Buż - Przewodniczący doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa 

konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części 

budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 rok. Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

 

 Radna P. Grażyna Szarama - powiedziała: „Proszę o dopracowanie formuły 

głosowania elektronicznego. W ubiegłorocznym głosowaniu nad RBO były sytuacje,  

w których nie doszło do skutecznego głosowania, a tym samym zostały stracone głosy. 

Zastrzeżenia zgłaszane przez mieszkańców Rzeszowa budzą następujące kwestie: 

- zbyt krótkie sesje (czas) logowań; 

- brak możliwości powrotu do kroku wstępnego (po otrzymaniu sms-a); 

- możliwość korzystania tylko i wyłącznie z telefonów komórkowych;   

- brak potwierdzenia, że logowanie i głosowanie przebiegło pomyślnie. 

Z uwagi na powyższe wnioskuję o przepracowanie, tj. wprowadzenie prób/próby głosowań 

elektronicznych, bowiem mieszkańcy uważają, że jeśli system elektroniczny działałby bez 

zarzutu, wówczas uzyskaliby większą liczbę głosów na zadania przez siebie zaproponowane.”   

 

 Radna P. Maria Warchoł - podziękowała Komisji za uwzględnienie wniosków  

zgłaszanych przez Rady Osiedli. Optowała za przyjęciem przedłożonego projektu uchwały.  

Poparła wniosek Radnej P. Grażyny Szaramy dotyczący przepracowania i przeprowadzenia 

próby głosowania elektronicznego.  

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Zwracam się z wnioskiem  

i jednocześnie prośbą o szeroką reklamę przez Miasto budżetu obywatelskiego w okresie 

głosowania przez mieszkańców. Reklama jest potrzebna, aby zwiększyć udział mieszkańców  

w głosowaniu.”   

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - pozytywnie odniósł się do przedłożonego projektu 

uchwały. Wskazał na konieczność poprawy systemu informatycznego stworzonego do 

przeprowadzenia głosowania elektronicznego. Stwierdził, że w 2017 r. głosowanie wykazało 

wiele niedociągnięć, które zostały zgłoszone przez mieszkańców. Jego zdaniem, w trybie 

pilnym powinna zostać podjęta decyzja o usprawnieniu systemu oraz likwidacji błędów 

zgłaszanych przez mieszkańców. M. in. chodzi o potwierdzenie, że głos został oddany  
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i poprawnie zapisany. Taka informacja zwrotna jest konieczna, ponieważ mieszkańcy nie 

wiedzieli czy zagłosowali.  

 

 P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - powiedział: „Jeśli chodzi o głosowanie  

w ramach RBO, Biuro Obsługi Informatycznej pomaga w zarządzaniu tym, co mamy. Jeśli 

chcemy mieć profesjonalne oprogramowanie, to trzeba je po prostu kupić i zamówić w firmie 

informatycznej, która takie oprogramowanie robi. W większości dużych miast takie 

oprogramowania są zamawiane w firmach specjalistycznych wraz z całym wsparciem  

i pomocą. My zrobiliśmy to własnymi siłami, żeby umożliwić mieszkańcom głosowanie. Jak 

pokazała praktyka, mieszkańcy też nie do końca chętnie z korzystali z głosowania 

internetowego, m. in. ze względu na przyzwyczajenia. Powinniśmy temat przedyskutować. Jeżeli 

uznamy, że trzeba kupić profesjonalne oprogramowanie, to je kupmy, żeby mieć dobry 

produkt.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Przychylam się do 

opinii Pana Sekretarza. Rzeczywiście trzeba kupić to oprogramowanie, bo zlecanie tego typu 

pracy informatykom, którzy mają mnóstwo innych zadań, to jest po prostu „chałtura”. Tak się 

nie robi. Ale wiecie Państwo zapewne, że ustawa zmieniająca ustawę samorządową 

wprowadziła obowiązek budżetu obywatelskiego w takich miastach jak nasze od następnego 

roku, od nowej kadencji. Więc myślę, że w nowej kadencji trzeba to zrobić. By może 

przygotować temat już w tym roku, tak żeby następny budżet obywatelski przeprowadzić już 

zgodnie z ustawowymi zasadami.”  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady 

Miasta, zgodził się co do zasadności potrzeby zakupu profesjonalnego oprogramowania. 

Równocześnie wskazał na potrzebę poprawy i usprawnienia dotychczasowego 

oprogramowania, które będzie wykorzystane w br. Na przykład w kwestii potwierdzenia po 

zagłosowaniu. 

 

 P. Wiesław Buż - Przewodniczący doraźnej Komisji ds. RBO - poinformował, że 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Komisja odbędzie posiedzenie w temacie poprawy  

i usprawnienia Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapewnił o rzetelności pracy 

Komisji.  

 

 Radny P. Waldemar Kotula - wskazał na zasadność zmiany regulaminu RBO  

w kwestii dopuszczania zadań do realizacji nie w jednym roku budżetowym, ale w ciągu 2 lat.  

 

 Radny P. Witold Walawender - negatywnie ocenił możliwość wnioskowania  

i głosowania w RBO nawet przez dzieci. Przypomniał, że powyższe zostało umożliwione  

w wyniku częściowego uchylenia uchwały Rady Miasta przez Wojewodę Podkarpackiego. 

Wskazał na celowość ponownego rozpatrzenia tematu i dokonania zmian.    

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Jedną z przyczyn 

trudności przy stosowaniu systemu informatycznego był zakaz stosowania PESEL-u do 

identyfikacji głosującego. On wynikał z dość zaskakującej interpretacji prawa dokonanej 

najpierw przez niektóre sądy administracyjne, a później przez wojewodów. Więc kwestia 

udziału w konsultacjach osób niepełnoletnich oraz zakazu używania PESEL-u, to jest kwestia 

zmian ustawowych, o których mówiliśmy i apelowaliśmy, żeby je przeprowadzić. Mam prośbę 

do Państwa, żeby się tym ewentualnie zainteresować.” 
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 P. Wiesław Buż - Przewodniczący doraźnej Komisji ds. RBO - powiedział, że 

uczestniczył w kilku konferencjach i spotkaniach na temat budżetu obywatelskiego, gdzie 

Rzeszów jest stawiany jako przykład i wzór dla innych miast. Zwrócił uwagę na zapis § 11 

projektu uchwały, zgodnie z którym: „Prezydent Miasta Rzeszowa zapewni dostarczenie urn 

dla wszystkich punktów głosowania oraz bezpieczny odbiór głosów i przekazanie ich 

protokołem do komisji skrutacyjnej, w dniu następnym po zakończeniu głosowania.” Dodał, że 

powyższy zapis ma na celu uporządkowanie kwestii odbioru głosów i wyeliminowanie 

nieprawidłowości.  

 

 Radny P. Robert Kultys - poruszył problem spadku zainteresowania budżetem 

obywatelskim i mniejszego zaangażowania mieszkańców. Wskazał na celowość rozważenia 

możliwości dokonania zmian w regulaminie RBO pod kątem dostosowania go do 

zainteresowania społecznego.  

 

 Radny P. Konrad Fijołek - powiedział: „Nie zgadzam się co tego, że spadło 

zainteresowanie, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Rzeszowski Budżet Obywatelski  jest jednym 

z lepszych projektów w Polsce, o czym mówił Radny P. Wiesław Buż. Moim zdaniem, w wyniku 

zmian, które zostały wprowadzone w ub. r., wyeliminowaliśmy patologiczną sytuację 

„chodzenia za głosami”. Takie „naganianie” głosów było robione przez spółdzielnie 

mieszkaniowe i czasami przez szkoły. To nie chodzi o to, że zmniejszyło się zainteresowanie 

RBO, tylko wymuszamy zainteresowanie obywateli. Chodzi nam o to, żeby mieszkańcy 

głosowali świadomie. Wyeliminowaliśmy więc ten jeden element, co nie oznacza, że spadło 

zainteresowanie. Powiem więcej, wzrosła świadomość, na co się głosuje i czego się oczekuje  

w tym budżecie.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Proszę zauważyć, że my w poprzednich latach 

dostosowaliśmy regulamin RBO do tych zjawisk, które były. A skoro wyeliminowaliśmy te 

zjawiska, to teraz na nowo trzeba pochylić się nad regulaminem.”   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Zgoda, będziemy się 

pochylać.” 

 

 P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - powiedział: „Jeśli chodzi o kwestię frekwencji, 

ważny jest powód, o którym mówił Radny P. Konrad Fijołek. Ten powód jest zdiagnozowany. 

Nie można było zbierać podpisów, tylko trzeba było przyjść osobiście. Stąd różnica  

w frekwencji. Została wyeliminowana możliwość hurtowego zbierania głosów. Oczywiście 

możemy szukać innych przyczyn, ale tak naprawdę ich nie ma.”  

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - opowiedział się za zakupem profesjonalnego systemu 

do głosowania w ramach RBO. Jego zdaniem, nie ma nic złego w tym, że dzieci i młodzież ze  

szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczy w konsultacjach społecznych w sprawie RBO, 

ponieważ w ten sposób uczą się aktywności obywatelskiej. Poparł celowość szerszej reklamy 

przez Miasto budżetu obywatelskiego tak, aby zwiększyć udział mieszkańców w głosowaniu.   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Chciałem zwrócić 

uwagę, że są miasta, w których ograniczenie wieku do 16 lat funkcjonuje, i gdzie lokalny 

wojewoda tego nie podważa.” 

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - wskazał na celowość zamieszczania w internecie 

informacji na temat tego, co zostało zrobione w ramach RBO w poszczególnych latach. 
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 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa 

konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 

jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 rok - została przyjęta 

jednogłośnie (22 głosami za). 

 
Ad. 6.  

 
1/ 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że dokonał 

sprostowania oczywistej pomyłki w Uchwale Nr XLIX/1074/2017 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego służebności przesyłu. Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

2/ 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Jak już dzisiaj 

wspomniałem, została uchwalona ustawa, która m. in. zmienia ustawę o samorządzie gminnym 

w dość istotny sposób. Konsekwencją tej ustawy jest konieczność dokonania zmian w Statucie 

Miasta. Ustawa wchodzi w życie od następnej kadencji. Ta kadencja rozpocznie się zapewne  

w listopadzie tego roku. Zatem, żeby nowa Rada Miasta miała już gotowy dokument, który 

uwzględnia ustawowe zmiany, myślę, że powinniśmy przystąpić do prac nad modyfikacją 

Statutu Miasta. Proponowałbym, żeby tym razem tę modyfikację zaproponowało nam Biuro 

Obsługi Prawnej. Ono lepiej niż my orientuje się w szczegółach rozwiązań prawnych.  

A dopiero, kiedy otrzymamy propozycje zmian Statutu przygotowaną przez Urząd, 

pochylilibyśmy się nad tym, czy spełnia on nasze oczekiwania. Stąd apel do Pana Sekretarza, 

żeby zobligować Biuro Obsługi Prawnej do przygotowania projektu zmian Statutu Miasta, 

zgodnego ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym. Pan Przewodniczący Komisji 

Regulaminowo - Statutowej rozesłał do nas artykuł z dziennika „Gazeta Prawna”, gdzie jest 

szczegółowo opisane, jakie są potrzeby i okoliczności zmian statutów. Ten artykuł został 

opracowany przez znaną poznańską kancelarię prawną, która specjalizuje się  

w ustawodawstwie samorządowym. Więc myślę, że może być dobrą podpowiedzią do 

przygotowania tych prac, tak żebyśmy w sensowym czasie i spokojnie zdążyli przygotować 

Statut Miasta, który będzie obowiązywał od nowej kadencji.” 

 

 P. Grzegorz Koryl - Przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej - zgodził 

się ze stanowiskiem Przewodniczącego Rady Miasta.   

 

3/ 

 Radna P. Grażyna Szarama - złożyła oświadczenie o następującej treści: „Informuję, 

że w miesiącu styczniu 2018 r. Pan Andrzej Szlachta - Poseł na Sejm RP został szefem Komisji 

Finansów Publicznych. Pan Poseł jest przedstawicielem naszego miasta i Województwa 

Podkarpackiego w Komisji Finansów Publicznych. Zatem, zachęcam do korzystania  

z doświadczenia, wiedzy i pomocy Pana Posła w zakresie finansów publicznych.”   

 

 Radny P. Czesław Chlebek - nawiązując do wypowiedzi przedmówczyni, wyraził 

zadowolenie z faktu objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu 

RP przez Pana Posła Andrzeja Szlachtę. Dodał: „Myślę, że jako były Prezydent Miasta 
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Rzeszowa, Pan Poseł spowoduje, że do naszego miasta pieniądze popłyną teraz szerokim 

strumieniem.” 

 

4/ 

 P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - powiedział: „Chciałem Państwa poinformować 

o ważnym wydarzeniu, które miało miejsce w niedzielę. Otóż rady sołeckie dwóch sołectw 

Pogwizdów Nowy i Miłocin, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta będą objęte wnioskiem 

Prezydenta Miasta w sprawie zmiany granic, zwołały spotkania wiejskie, na które przybyli  

w bardzo dużej ilości mieszkańcy tych sołectw. Na jednym ze spotkań był obecny również 

Burmistrz Głogowa. Odbyło się głosowanie tajne. Komisja skrutacyjna liczyła głosy. Powstał 

protokół, który zostanie przekazany do Pani Wojewody, a w konsekwencji do ministerstwa. 

Chcę Państwu podać wyniki tych konsultacji. W Pogwizdowie Nowym 172 osoby opowiedziały 

się za przyłączeniem tego sołectwa do Rzeszowa, 17 osób było przeciw, 1 osoba się wstrzymała. 

W Miłocinie 62 osoby były za, 8 przeciw, 9 osób się wstrzymało. Konsultacje odbyły się również 

na terenie Matysówki. Tam 394 osoby opowiedziały się za, 125 przeciw, 6 osób się wstrzymało. 

We wszystkich tych 3 sołectwach mieszkańcy wyrazili swoja wolę, aby znaleźć się na terenie 

Rzeszowa. Zainteresowanie jest olbrzymie. Spotkania trwały po kilka godzin, było wiele pytań. 

Nie było właściwie głosów negatywnych. To jest informacja dla Państwa przed złożeniem 

wniosku, że takie nastroje w tych sołectwach panują.” 

 

5/ 

 Radny P. Stanislaw Ząbek - powiedział: „Chciałem poinformować, że w ub. tygodniu 

została oddana do eksploatacji po przebudowie szkoła na terenie Białej. Przebudowa 

kosztowała prawie 3 mln zł. Warunki kształcenia w porównaniu do warunków w minionych 

latach są nie do opisania. Powstał piękny obiekt, funkcjonalny, którego wydolność wzrosła  

o 100 %. W imieniu mieszkańców bardzo dziękuję za tę inwestycję.” 

 

Ad. 7. 

 

 Informacja o stanie prac koncepcyjnych oraz stopniu zaawansowania prac przy 

opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego nr 180/7/2009 w rejonie ulic 

Pułaskiego, Reymonta i Wyspiańskiego, obejmującego w szczególności bezpośrednie 

powiązanie ulic Wyspiańskiego i Hoffmanowej. 

  

 P. Jolanta Kaźmierczak - Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej - powiedziała: „Jesteśmy przekonani, że połączenie z zachodu na wschód, 

poprzez wiadukt z ul. Wyspiańskiego do ul. Hoffmanowej, jest inwestycją jak najbardziej 

oczekiwaną przez mieszkańców, bo następuje niesamowita rozbudowa osiedla na zachodzie 

naszego miasta. Osiedle „Projektant” i Osiedle Krakowska - Południe nie mają komunikacji 

przez tory. Wnieśliśmy ten punkt do porządku obrad i prosimy o informację, na jakim etapie 

Miasto jest przygotowane do realizacji tej inwestycji. Chcemy też dowiedzieć się, jakie są 

możliwości uzyskania dofinansowania. Komisja Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych 

uznała tę inwestycję za drugą z kolei bardzo ważną inwestycję dla Miasta. Pierwsza to droga 

południowa i następnie wiadukt z ul. Wyspiańskiego do ul. Hoffmanowej. A trzecia inwestycja, 

to tzw. Wiskokostrada. To są inwestycje, które winny być inwestycjami priorytetowymi Miasta.” 

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - powiedziała: „Numer planu 

przywołany w tym zapytaniu dotyczy planu, który obejmuje obszar ok. 10 ha, robocza nazwa 

„Wiadukt”. To jest teren położony pomiędzy przejazdem kolejowym przy ul. Jałowego aż do 

stacji Dojazd Staroniwa. Plan ten jest opracowany pod względem merytorycznym. Jeżeli byłaby 
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taka konieczność, może zostać przedstawiony do dalszego procedowania na posiedzeniu 

Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i do dalszych uzgodnień. W tym projekcie 

zastanawialiśmy się nad możliwością wykonania kładki pieszej łączącej ul. Wyspiańskiego  

z rejonem ul. Pułaskiego w rejonie basenów. Taka możliwość istnieje ze względu na 

przebudowę torów. Po tej stronie pojawi się szansa umieszczenia, ewentualnie gdyby była taka 

konieczność, podpory pomiędzy torami. Plansze obrazują teoretyczną trasę przejścia tej kładki 

pieszej. Oczywiście przy takim założeniu możliwe jest wykorzystanie likwidowanej kładki, jeżeli 

dojdzie do likwidacji kładki nad terenami kolejowymi. W tej chwili te dwa przęsła mogłyby być 

wykorzystane, ale równie dobrze może być tu zrealizowana nowoczesna kładka  

z zespołem klatki schodowej z windami. Jest przygotowana dyspozycja terenów otaczających. 

Tak jak tu mówiłam, pod względem merytorycznym prace są zakończone. Możemy dalej 

procedować. Dopuszczenie takiej kładki, to jest tylko kwestia możliwości. Wstępne ustalenia  

z koleją umożliwiają umieszczenie podpory. Równocześnie, jeśli chodzi o przedstawienie 

powiązań komunikacyjnych pomiędzy wschodnią i zachodnią oraz centralną częścią miasta, 

rozumiem, że dotyczy to planu na sąsiednim terenie, który obejmuje teren po byłym Zelmerze  

i w pobliżu terenów wojskowych. Jest to plan nr 215 w rejonie ul. Hoffmanowej  

i ul. Langiewicza. Plansze obrazują docelowy kształt tych układów komunikacyjnych, które 

powiążą stroną zachodnią miasta. Jeśli chodzi o ul. Witosa, tam są już plany uchwalone do 

torów kolejowych. Więc są tutaj propozycje powiązania tej części zachodniej i wschodniej 

poprzez układy drogowe przechodzące w rejonie terenów wojskowych, z wynegocjowanym  

z wojskiem i z drogami kształtem ronda podłużnego. W minimalnym stopniu wkracza ono  

w tereny zamknięte wojskowe i następnie pomiędzy terenami Zelmeru i terenami wojskowymi 

zmierza na południe, a następnie przekracza ul. Langiewicza, ul. Chmaja, pomiędzy torami  

a Politechniką i przekracza ul. Witosa. Tam są już podpory. Trasa była przewidziana przed laty 

i wychodzi w rejonie ul. Podkarpackiej. Więc jest to również bardzo ważny kierunek na północ 

południe. Biorąc jeszcze pod uwagę wyprowadzenie trasy z dworca kolejowego poprzez  

ul. Sondeja pod wiaduktem i dalej kontynuacja jako droga lokalna, utworzy to taki zamknięty 

układ, który pozwoli odciążyć Plac Śreniawitów oraz wprowadzić ruch w kierunku zachodnim 

w sposób bezkolizyjny. Ten pomysł jest teraz w Studium. Wiadukt jest już uchwalony, bo już  

w 2000 r. był przewidziany. Natomiast prowadzenie drogi pomiędzy terenami wojska a Zelmeru 

jest procedowane. Jest to po uzgodnieniach. Uzyskaliśmy wszystkie uzgodnienia, z wyjątkiem 

uzgodnień z wojskiem. Byliśmy w tym celu na kilku spotkaniach, wspólnie z Panem 

Prezydentem. Te rozmowy są kontynuowane z nadzieją, że dojdzie do consensusu. 

Równocześnie robiony jest plan miejscowy, który pokazuje możliwości wykorzystania terenów 

pozelmerowskich, ponieważ to jest ostatni teren, który straci swoją funkcję przemysłową, bo 

Zelmer wyprowadził już stamtąd swoją działalność. Więc jest to teren, który w znakomity 

sposób wpisze się w te funkcje centrotwórcze, z możliwością intensywnego zagospodarowania. 

Następna plansza przedstawia wizualizację trasy, m.in. widok z parku przy ul. Dąbrowskiego. 

Jedna z propozycji zagospodarowania pokazuje możliwość ekranowej zabudowy wzdłuż torów 

i możliwość wykorzystania po likwidacji zdekapitalizowanych w tej chwili obiektów Zelmeru. 

Oczywiście plan przewiduje, że do czasu realizacji nowego zagospodarowania, teren 

pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, umożliwiając firmie korzystanie z istniejących 

zasobów.” 

(Prezentacja stanowi załącznik nr 20 a do protokołu).  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Rozumiem z tego 

wyjaśnienia, że główną przeszkodą w skierowaniu projektu planu pod obrady Rady Miasta jest 

kwestia uzgodnień z wojskiem co do zajęcia pewnej części terenów wojskowych lub ewentualnie 

jakiejś wymiany.”  
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 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała: „Można tak 

powiedzieć. Są prowadzone na ten temat rozmowy z wojskiem. Takie obrzeżne wejście w ten 

teren, w tej chwili zamknięty, nie jest wykluczone. Na przykład w Gdyni zostały przeprowadzone 

takie trasy i szefowie wojsk są przychylni. To oczywiście wymaga decyzji ze strony MON. Jest 

to trójstronna sprawa, bo dotyczy Zelmeru, Miasta i wojska. Ale rozwiązywane są różne trudne 

sprawy i myślę, że tak będzie również w tej sytuacji.”  

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Zapewne Państwo pamiętacie, że na tej sali od 

kilkunastu lat rozmawiamy o czterech inwestycjach, które w systemie komunikacyjnym mają 

dla Miasta kluczowe znaczenie. Pierwsza to połączenie ul. Rzecha z ul. Krakowską, po części 

zrealizowane z mostem na Wisłoku, ale zatrzymane w tej chwili w realizacji. Przynajmniej do 

samego końca jest ono kontynuowane z roku na rok i mam nadzieję, że kiedyś ono sfinalizuje 

się na ul. Krakowskiej. Druga inwestycja to tzw. Wisłokostrada. Trzecia inwestycja, to właśnie 

omawiany dzisiaj wiadukt, czyli połączenie ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanowej. I ostatnia 

inwestycja, to obwodnica południowa, o której rozmawiamy od dwóch lat. Natomiast dla 

centrum, żeby udrożnić ruch w centrum, szczególnie w rejonie Placu Śreniawitów, 

najważniejsza jest inwestycja, o której tu dzisiaj rozmawiamy, a więc wiadukt. Ale nie tylko, bo 

razem z wiaduktem łączy się inwestycja, która może nie jest tak mocno wyeksponowana,  

tj. wybudowanie połączenia równoległego do ul. Dąbrowskiego. Wybudowanie tego układu 

przez tereny koło Zelmeru, to nie tylko danie alternatywy dla mieszkańców zachodniej części 

Rzeszowa, żeby dojechali do centrum albo wyjechali z centrum, bo w tej chwili tak na dobrą 

sprawę komunikacja między centrum a zachodnią częścią Rzeszowa opiera się na Wiadukcie 

Tarnobrzeskim, Wiadukcie Śląskim i na ul. Batalionów Chłopskich. Dołożenie tej trzeciej trasy 

jest newralgiczne, żeby między tymi dwoma częściami Rzeszowa można było się skomunikować. 

Zbudowanie tej trasy wzdłuż torów kolejowych, która odchodzi od ronda obok terenów 

wojskowych, to jest kapitalna rzecz dla rozwiązania problemu ruchu na Placu Śreniawitów, 

które na dziś jest jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc w mieście. Nie łudźmy się, że w tym 

miejscu wybudujemy jakiś tunel czy będzie rozwiązanie z wyburzeniem domów. Tam po prostu 

konieczne jest zdjęcie części ruchu z Placu Śreniawitów i skierowanie go na tereny południowe 

poprzez rozwiązanie równoległe. Bardzo się cieszę, że powstała taka wizualizacja. Miasto 

powinno nie tylko myśleć o realizacji tego projektu, nie tylko robić wizualizacje, ale winno 

dążyć do tego, aby realnie można było przygotować i zrealizować tę inwestycję. Wiem, że to 

jest trudna rzecz. Ale podzielę się z Państwem jedną uwagą. Gdybyśmy dzisiaj byli bardziej do 

przodu z tymi inwestycjami, szczególnie z Wisłokostradą oraz z tym wiaduktem i drogą wzdłuż 

torów, gdyby one były wcześniej procedowane, to gdy okazało się, że z takich czy innych 

względów, nie chcę tu wchodzić w szczegóły, nie można pozyskać dofinansowania na jedną  

z tych kluczowych tras, czyli obwodnicę południową, moglibyśmy złożyć wniosek na którąś  

z tych inwestycji. Szkoda, że jesteśmy spóźnieni, bo gdybyśmy mieli przygotowane wariantowe 

rozwiązania na kilka projektów strategicznych, to skoro jeden nie wypalił, mógłby wypalić 

któryś z pozostałych. Ale rozumiem, że wszystko jest przed nami. Może w następnej 

perspektywie unijnej coś zrobimy, ale miejmy świadomość, że te cztery rozwiązania, czyli 

Wiskokostrada, wiadukt, droga południowa i dokończenie północne, tj. połączenie do  

ul. Krakowskiej, to są cztery rozwiązania kluczowe dla rozwiązania problemu komunikacji 

Rzeszowa.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Żeby móc uchwalić ten 

plan, tak jak on teraz jest przygotowany, wchodzimy w teren zamknięty. Bez zgody wojska nie 

zrobimy ani pół kroku. Dlatego najważniejsze na dziś jest przekonanie wojska, żeby się 

zgodziło.” 
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 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - powiedział: „Jeśli chodzi  

o plan dotyczący budowy połączeń północ południe i wschód zachód, to oczywiście są to 

kluczowe i bardzo ważne inwestycje widziane jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Myślę, że przyjdzie 

czas i na te rozwiązania. Połączenie Ronda im. J. Kuronia z ul. Lubelską zostało zrealizowane. 

Aktualnie do października tego roku będzie wykonane połączenie ul. Lubelskiej  

z ul. Warszawską. Połączenie ul. Warszawskiej z ul. Krakowską jest na etapie projektowania  

i zamierzamy je zrealizować. To nie jest tak, że temat jest odłożony. Koszt realizacji tego 

pierwszego przedsięwzięcia, to prawie 200 mln zł. Koszt zadania, które teraz jest zrealizowane, 

to ok. 34 mln zł. Następne przedsięwzięcie, trzeci etap, jest także w kręgu naszych zainteresowań 

i chcemy je jak najszybciej zrealizować. Jeśli chodzi o drogę południową, mamy gotowy projekt, 

ale został oprotestowany. W związku z tym pracujemy nad innym rozwiązaniem, którego jak na 

razie nie widać. Bo nawet dzisiaj wpłynęły informacje, że zaproponowane przez Starostę na 

spotkaniu u Pani Wojewody propozycje przebiegu szlaku są nie do przyjęcia przez 

mieszkańców, przynajmniej nie wszystkich. Co do Wisłokostrady już za dwa miesiące będziemy 

w posiadaniu projektu budowlanego i wykonawczego. Szukamy tutaj źródła finansowania 

przedsięwzięcia, bo zakres rzeczowy i finansowy projektu jest określony i polega na budowie  

dwujezdniowej i czteropasmowej jezdni na przedłużeniu ul. Rejtana i później połączeniu  

z ul. Ciepłowniczą, dobudowie drugiego mostu i poszerzeniu do czterech pasów ruchu  

ul. Maczka i połączeniu jej z ul. Lubelską.  Te wszystkie cztery inwestycje są bardzo ważne  

i priorytetowe, a kolejność ich realizacji, to jest kwestia uzyskania środków finansowych na 

możliwość wybudowania poszczególnych ulic. Póki co, ze środków unijnych najbardziej 

możliwe do sfinansowania są drogi, które łączą się z sieciami miejskimi, czyli powiązania 

autostradowe i dróg ekspresowych z miejskim układem komunikacyjnym. Stąd taka kolej 

realizacji tych ulic. Myślę, że przyszłość pokaże i umożliwi realizację dalszych istotnych 

połączeń komunikacyjnych. Natomiast plan, który jest przygotowywany, musi być uzgodniony  

ze wszystkimi inwestorami. W międzyczasie powstała nowa możliwość, bo spółka Zelmer, 

można powiedzieć, wyprowadziła się z tego terenu, co umożliwiło zainwestowanie. Nie wiem 

czy Państwo zauważyliście, ale te nowo projektowane drogi biegną przez istniejące hale, które 

będą musiały być wyburzane. To wszystko chcemy robić w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami. W związku z tym mamy nadzieję, że w tym roku temat zostanie zamknięty, i że 

dojdziemy do porozumienia w kwestii uchwalenia tego planu.”   

 

 Radny P. Stanisław Ząbek - powiedział: „Chciałem powiedzieć kilka zdań na temat 

drogi południowej, obserwując nastroje mieszkańców Białej i Budziwoja. W tej sprawie 

zebraliśmy, bo wciąż napływają do nas opinie, ok. 1000 podpisów mieszkańców aprobujących 

powstanie drogi południowej. I to bez udziału Pana Starosty i całej otoczki, którą stworzył 

wokół siebie. Jesteśmy za tą wersją, która została pierwotnie opracowana, po drobnych 

modyfikacjach w kontekście mostu. Społeczność naszego rejonu jest zdania, żeby Pan Starosta 

budował oddzielne uzupełnienie z boku do naszej głównej arterii drogi południowej.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - stwierdził: „Chciałem nawiązać do tego, co powiedział 

Zastępca Prezydenta Miasta P. Marek Ustrobiński i zadać pytanie. Oczywiste jest, że w sprawie 

tych inwestycji, łącznie z tą największą inwestycją, tj. drogą południową, jesteśmy na razie na 

etapie wizualizacji i planów na papierze. Natomiast tutaj ważne jest to, co będzie realizowane. 

Stąd pytanie, czy Pan Prezydent rozważa, a jeśli tak, w jakim zakresie, realizację którejkolwiek 

z tych dróg, tj. wiadukt, o którym tu rozmawiamy albo Wisłokostrada. Czy wchodzi w grę 

realizacja którejś z tych inwestycji, np. w częściach, ale bez dofinansowania unijnego, tylko  

z pieniędzy Miasta?” 
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 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Projekt 

budowlany i wykonawczy czy dokumenty umożliwiające złożenie wniosku do ZRID-u, to nie jest 

taki mało ważny etap. To jest najważniejsze, jeśli chodzi o przygotowanie inwestycji, które trwa 

dłużej przy obecnych przepisach aniżeli realizacja. Jak Państwo pamiętacie, przyjęliśmy taką 

kolejność rzeczy, że w pierwszej kolejności realizujemy te inwestycje, które mają możliwość 

dofinansowania unijnego, bo jest to najbardziej opłacalne dla Miasta, bo otrzymujemy drogę 

czy budynek za 15 % jego wartości. Państwo wiecie, ile jest zadań w budżecie. W związku z tym 

przyjęcie priorytetów, o którym mówiłem, że w pierwszej kolejności realizujemy inwestycje  

z dofinansowaniem unijnym, co powoduje, że nasz budżet jest przeznaczony przede wszystkim 

na te inwestycje. Oczywiście przyszłość może pokazać, że być może zmniejszy się możliwość 

pozyskania środków unijnych i będziemy brali pod uwagę takie rozwiązania, o których mówił 

Pan Radny. Ale chciałem też Państwu uświadomić, że aby o tym rozmawiać, to musimy mieć 

zadanie przygotowane w sposób formalno - prawny, czyli mieć dokumentację i mieć określony 

zakres rzeczowy i finansowy. A później inżynieria finansowa zmierzająca do sfinansowania tej 

inwestycji, to jest kolejny etap realizacji. Proszę zobaczyć, ile w budżecie mamy zadań  

z dofinansowaniem unijnym, a ile zadań z własnych środków. Na dzień dzisiejszy realizujemy 

te zadania, do których mamy dofinansowanie, a być może zaczniemy później realizować także 

zadania ze środków własnych, jak np. Wisłokostrada, czyli połączenie ul. Rejtana  

z ul. Lubelską.” 

 

 Radny P. Witold Walawender - powiedział: „To, że połączenie ul. Hoffmanowej  

z ul. Wyspiańskiego jest zasadne, wszyscy o tym wiemy i wszyscy co do tego jesteśmy zgodni. 

Chciałem zapytać o teren przy ul. Wyspiańskiego. Czy ten teren, który znajduje się w pobliżu 

obiektu sportowego, w dużej mierze użytkowany przez dzieci i młodzież ze Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego przy ul. Wyspiańskiego, zostanie pochłonięty na tą inwestycję? Czy jest szansa, 

przy dzisiejszym stanie prac koncepcyjnych oraz stopniu zaawansowania prac przy 

opracowaniu planu, na przesunięcie inwestycji w inną stronę, żeby jak najmniej uszczuplić 

teren przy obiekcie, który jak powiedziałem służy w dużej mierze dzieciom i młodzieży. Jaka 

jest powierzchnia, jeśli chodzi o uszczerbek tego terenu?” 

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała: „Nie ma 

uszczerbku terenu. Plan na ten teren jest uchwalony. Zarówno przebieg trasy do al. Witosa, jak 

i szczegółowy plan opracowany na te tereny sportowe, nie czynią żadnego uszczerbku na 

terenach szkolnych. Plan daje możliwość rozbudowy istniejącego zespołu szkolnego na tym 

terenie pomiędzy trasą a istniejącymi obiektami.” 

 

 Radny P. Witold Walawender - powiedział: „Chodzi o ul. Wyspiańskiego, gdzie jest 

kawałek terenu zielonego należącego do klubu sportowego, a dawniej uniwersytetu.” 

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała: „To jest trasa 

uchwalona ok. 5 lat temu, zaakceptowana bez uwag. Wszystkie tereny, na których projektowane 

są inwestycje publiczne, w jakimś tam fragmencie dotykają terenów nie będących własnością 

Miasta.” 

 

 Radny P. Czesław Chlebek - powiedział: „Cieszę się, że Radny P. Robert Kultys 

poruszył sprawę połączenia ul. Rzecha z ul. Krakowską. Bardzo ważne jest, żeby ta inwestycja 

powstała. Chciałem pogratulować zmiany zdania i sposobu myślenia, bo z tego co wiem, cztery 

lata temu Pan Radny - w telewizji był taki program - stał na czele ludzi, którzy nie pozwalali 

na wybudowanie drogi w kierunku ul. Krakowskiej.” 
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 Radny P. Robert Kultys - odnosząc się do wypowiedzi Radnego P. Czesława Chlebka, 

powiedział: „Ja nie stałem na czele ludzi protestujących, tylko tłumaczyłem, że rozumiem ich, 

że nie chcą, żeby tiry jeździły pod ich oknami. Ale droga, o której mowa, czyli właśnie 

połączenie ul. Krakowskiej z ul. Rzecha, jest niezbędna do wykonania i przekonywałem ich  

o tym.” 

 

 Radny P. Bogusław Sak - odnosząc się do dyskusji, powiedział: „Bardzo mnie cieszy 

to, co było tutaj dzisiaj mówione o Wisłokostradzie, o połączeniu i rozbudowie ul. Maczka, 

Siemieńskiego poprzez Wiskokostradę. Mam taką prośbę i zapytanie. Ponieważ od 3 lat nie 

słyszymy o jakiejś pomocy ze strony państwa, jeśli chodzi o subwencje i dotacje, to skoro teraz 

Rzeszów ma we władzach państwa tak ważną osobę, jak Pan Poseł Andrzej Szlachta, może 

zwróćmy się poprzez niego do Ministerstwa Infrastruktury o pomoc finansową,  

która pozwoliłaby te inwestycje zrealizować. Zrzucanie finansowania inwestycji na 

podatników, czyli mieszkańców miasta, wiązałoby się ze zwiększaniem podatków lub innym 

sposobem zabezpieczenia środków w budżecie Miasta, które są niezbędne na inne zadania.” 

 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Dla Klubu Radnych PiS najważniejsze jest to, 

i dlatego próbowaliśmy umieścić temat w porządku obrad dzisiejszej sesji, żebyśmy nie 

powtórzyli tych błędów i tych zaniechań, które były do tej pory popełniane w przypadku 

obwodnicy południowej. Wszyscy wiemy, że Miasto nie przystąpiło do dwóch naborów  

z „Polski Wschodniej”, które były ogłoszone w 2015 r. i w 2016 r. Jeśli chodzi o 2017 r., 

wszyscy wiemy, jak sytuacja wyglądała.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Mam wrażenie, że się 

różnimy co do wiedzy na ten temat.” 

 

 Radny P. Marcin Fijołek - odpowiedział: „Ja mam wrażenie, że może w takim razie 

ktoś jest niedoinformowany. Zależy nam na tym, aby w ewentualnej nowej perspektywie 

finansowej były składane wnioski na inwestycje, a w szczególności na obwodnicę południową. 

Dlatego ważne jest, żeby teraz pracować ze wszystkimi partnerami, którzy w tym 

przedsięwzięciu się pojawiają, i żeby nie zamykać się na opcje, które są w tym momencie. Żeby 

wspólnie wypracować koncepcję, która będzie koncepcją najbardziej optymalną, zarówno dla 

mieszkańców, jak i pod względem rozwiązań komunikacyjnych oraz z perspektywy środowiska 

przyrodniczego. Bo te wszystkie aspekty należy uwzględniać w tym wymiarze po to, aby 

osiągnąć skuteczność w realizacji tak ważnej inwestycji, jaką jest droga południowa. Ale już 

teraz pracujmy nad kompletnymi dokumentacjami w zakresie tych innych inwestycji, o których 

tutaj dzisiaj była mowa, czyli drogi równoległej do ul. Dąbrowskiego, wiadukcie czy 

Wisłokostradzie. Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, że w nowej perspektywie nie będziemy 

gotowi do składania kompletnych wniosków w każdym możliwym konkursie i w każdym 

możliwym naborze.” 

 

 Radny P. Witold Walawender - zwrócił się do radnych z apelem o przestrzeganie 

dyscypliny obrad. Przypomniał, że przedmiotem obrad jest informacja o stanie prac 

koncepcyjnych przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego nr 180/7/2009  

w rejonie ulic Pułaskiego, Reymonta i Wyspiańskiego, obejmującego w szczególności 

bezpośrednie powiązanie ulic Wyspiańskiego i Hoffmanowej. 

    

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedział: „Chciałam podziękować Pani Dyrektor 

Biura Rozwoju Miasta za profesjonalne przygotowanie informacji. Mam nadzieję, że w tym 

roku będzie możliwość uchwalenia planu, na co liczymy. Jednym zdaniem odniosę się do 
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wypowiedzi Przewodniczącego Klubu Radnych PiS Pana Marcina Fijołka. Nie było zaniechań 

ze strony Miasta, jeśli chodzi o sprawę obwodnicy południowej. Wniosek mógłby zostać 

złożony, gdyby Pani Wojewoda wszczęła procedurę „zridowską” w marcu ub. r. Takiego 

wszczęcia procedury nie było, bo wcześniej u Wojewody przeleżały dokumenty. Nie wchodźcie 

już w temat obwodnicy południowej i nie dyskutujcie o tym, co było, tylko szukajcie pieniędzy 

na nowe realizacje i nowe rozdania.” 

 

 Radny P. Konrad Fijołek - powiedział: „Chciałem powiedzieć o dwóch kluczowych 

determinantach decyzji transportowych, które podejmowane są przez Miasto. O jednej z nich, 

kluczowej tak naprawdę, a więc o tym, co i gdzie jest możliwe do dofinansowania ze środków 

unijnych, powiedział Pan Prezydent Marek Ustrobiński. Nieprawdziwą jest teza, że my nie 

robimy Wisłokostrady, czy nie chcieliśmy czy nie zdążyliśmy złożyć wniosków w tej sprawie.  

Nie było gdzie złożyć wniosku, bo tego typu ulica nie kwalifikowała się w dzisiejszych realiach 

do dofinansowania. Stąd, tak jak mówił Pan Prezydent, dokumentacja w zasadzie jest gotowa, 

ale i tak będziemy musieli czekać i przyglądać się, czy znajdzie się „szuflada”, do której będzie 

można się zgłosić. To jest pierwsza rzecz, która w głównej mierze determinuje dzisiejszą 

rzeczywistość transportową w mieście. Chciałem też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wydaje mi 

się, że zapominamy, że w dzisiejszym świecie możemy dysponować „twardymi” danymi i tymi 

danymi dysponujemy. Zatem warto, żebyśmy wszyscy się z tymi danymi zapoznawali  

i przeanalizowali potoki ruchu w Rzeszowie, gdzie są najbardziej obciążone arterie, i które  

w pierwszej kolejności należy rozładowywać. Do tej debaty, jakie są priorytety, te dane 

dzisiejsze, którymi Miasto dysponuje mając nowoczesny system, trzeba dorzucić. Trzecia rzecz, 

ja bym nie skreślał tej obwodnicy południowej, że nie ma pieniędzy, to czekamy już na następną 

perspektywę. Przecież jesteśmy w połowie perspektywy finansowej. Jak sobie przypominam 

historię mostu północnego, to również wydawało się, że pieniądze z ”Polski Wschodniej” 

zostały rozdane, i że nie będzie środków, a okazało się, że przy odpowiedniej determinacji  

i wsparciu dla Rzeszowa w czynnikach krajowych i centralnych te pieniądze, z oszczędności  

i przesunięć z realokacji, się znalazły. Zatem dzisiaj oczekujemy od rządzących, żeby „nie 

zasypywali gruszek w popiele”, mając przed sobą jeszcze 5 lat wdrażania programu, i żeby 

znaleźli te pieniądze w tym czy innym programie operacyjnym dla Rzeszowa. Jestem głęboko 

przekonany, że to nadal jest możliwe. Chciałem to wyraźnie podkreślić.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - złożył formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Wniosek o zamknięcie dyskusji - został przyjęty 23 głosami za, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

   

Ad. 8. 
 

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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 51/3/2018 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Lawendowej 

na osiedlu Zalesie (druk nr LV/24/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Na wstępie chciałem 

powiedzieć, że ten wątek był już omawiany na jednej z sesji jakiś czas temu. Wtedy również 

pojawiły się argumenty szczegółowe odnoszące się do tego obszaru, do tego zagadnienia. 
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Natomiast ja powtórzę to, co powiedziałem wtedy. Jest to klasyczny przykład sytuacji, w której 

developer, właściciel, najpierw kupuje teren, o którym wie, że w planie zagospodarowania jest 

przeznaczony pod zieleń, a potem występuje o zmianę planu. To są praktyki, które w naszym 

mieście już się zdarzały, ale które moim zdaniem, są nie do przyjęcia. My powinniśmy w sposób 

stanowczy postawić tamę tego rodzaju działaniom. Jeśli ktoś chce budować w naszym mieście, 

to jeśli jest plan zagospodarowania, to powinien mieć świadomość, że kupując ten teren pod 

tego rodzaju zabudowę podejmuje ryzyko, które być może mu się nie opłaci. Dlatego, w imieniu 

swoim oraz w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, składam wniosek o odrzucenie 

tej uchwały. Podobnie rzecz ma się z następną uchwałą, bo tam sytuacja jest analogiczna.” 

 

 P. Robert Kultys - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej - stwierdził: 

„Patrząc na zdjęcie satelitarne chyba najlepiej widać, o czym dyskutujemy. Właściciele 

terenów, przy czym ja bym tu nie rozgraniczał czy są to właściciele, którzy odzyskali te tereny 

czy „starzy” właściciele, pragną ten teren zabudować. To jest teren znajdujący się w samym 

środku osiedla, gdzie jest już uchwalony plan przewidujący zieleń. Uważam, że Osiedle Zalesie  

jest dobrze zaprojektowanym osiedlem, gdzie są naokoło drogi obwodowe, od tych dróg są 

sięgacze, a w środku, w terenie praktycznie bez dostępu dla ruchu samochodowego, jest zieleń 

rekreacyjna. Jest to bardzo klasycznie zaprojektowana zabudowa mieszkaniowa, która  

w pewnym sensie segreguje ruch, umożliwiając funkcjonowanie terenów rekreacyjnych bez 

kolizji z ruchem samochodowym. Jest to wymarzona sytuacja dla funkcjonowania mieszkańców 

na osiedlu. Zabudowanie tego terenu byłoby po prostu pogwałceniem zasad projektowych tego 

osiedla. Nie widzę najmniejszego powodu, i tak to zarekomendowałem Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, żeby w jakikolwiek sposób ingerować w to, skoro to osiedle jest dobrze 

zaprojektowane. Proszę też zwrócić uwagę, że to jest jedyny teren zielony dla tego osiedla. 

Jedyny teren spacerowy. Moim zdaniem, Miasto winno zwrócić się o wykupienie tych terenów 

od właścicieli, po to, żeby można było zrealizować zapisy planu. Proszę i wnioskuję, żebyśmy 

dzisiaj raz na zawsze jako Rada Miasta zadecydowali o tym, jaka ma być przyszłość tych 

terenów. Ten temat wraca już po raz trzeci na sesję, być może z nadzieją, że w końcu kiedyś 

radni się ugną i uchwalą zmianę projektową na tym osiedlu, którą uważam po prostu za 

absurdalną. Jeszcze w wielu innych miejscach miasta można byłoby o tym dyskutować, ale nie 

na tym osiedlu zaprojektowanym całościowo. Ingerowanie w centralną część tego osiedla, 

gdzie jest skwer, żeby ją zabudować, jest czymś zupełnie absurdalnym. Proponuję głosowanie 

przeciw obu tym uchwałom z takim wnioskiem, żeby te uchwały już nie wracały do porządku 

obrad.” 

 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Nie doprowadzajmy do sytuacji, w której po 

raz kolejny za dwa czy za trzy miesiące będziemy jeszcze raz nad tym tematem debatować, żeby 

mieszkańcy Osiedla Zalesia po raz kolejny musieli przychodzić na sesję Rady, żeby bronić tych 

terenów. Uważam, że jeśli nie na dzisiejszej sesji, to na kolejnej powinna zostać w budżecie 

Miasta zabezpieczona kwota na wykup tych terenów i urządzenie w tym miejscu terenu 

zielonego, parku, który będzie służył całemu osiedlu. Bo jak widzimy ten teren idealnie wpisuje 

się w to, aby pełnił funkcję parku ogólnodostępnego, rekreacyjnego dla całego Osiedla Zalesie. 

To raz na zawsze zakończy sprawę tego terenu.” 

 

 Radny P. Marcin Deręgowski - stwierdził: „Powinniśmy patrzeć na realia. Żeby 

zabezpieczyć kwotę w budżecie, to najpierw ktoś musiałby sprzedać ten teren, bo nie możemy 

terenu odkupić na siłę. Dla inwestora ważna byłaby deklaracja ze strony Miasta, że Miasto jest 

skłonne do tego żeby zamienić ten teren za inny teren inwestycyjny, na którym inwestor będzie 

mógł zrealizować swoje zamierzenie inwestycyjne. To jest możliwe i racjonalne. Powinniśmy 

jako Rada Miasta podjąć decyzję.” 
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 Radny P. Robert Homicki - powiedział: „Zgadzam się z przedmówcami. Decyzja, żeby 

pozostawić ten teren jako teren zielony jest zgodna ze zdrowym rozsądkiem. Jeżeli dzisiaj 

zapadnie decyzja o tym, że ten teren zielony rzeczywiście zostawiamy, to marzyłoby mi się, żeby 

to był też sygnał do kolejnych inwestycji w naszym mieście. Bo nie może być tak, że wściubiamy 

bloki, wysoką zabudowę między domki jednorodzinne, bo oprócz komfortu życia mieszkańców 

liczą się również względy estetyczne czy względy estetyczno - architektoniczne.”      

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - stwierdził: „Kolejny raz na sesji mamy obraz konfliktu 

trzech stron - mieszkańcy, developerzy i władze Miasta. Źle się dzieje, że te trzy strony zawsze 

muszą mieć aż tak bardzo rozbieżne zdania. Dopiero protesty mieszkańców i ich obecność na 

sesji powoduje, że developerzy i Miasto przystępują do negocjacji i rozmów. Jeśli chodzi  

o kwestię developerów, to nie możemy ich tylko negatywnie oceniać, bo to są ludzie dzięki 

którym miasto się rozwija. Są to osoby, które prowadzą swoje biznesy, które pomagają  

w rozwoju Miasta. Biznes ma to do siebie, że musi być zysk. Nie dziwmy się więc, że developerzy 

szukają takich miejsc, które zapewnią im drogie mieszkania i szybki zbyt. To jest rzecz 

naturalna. Natomiast jest kwestia mieszkańców. Mieszkańcy na tym osiedlu nie wykorzystują 

swoich domów czy mieszkań tylko do spania, tylko do życia, i to jest rzecz najistotniejsza  

w podejmowaniu takich kwestii. Mieszkańcy muszą mieć miejsce do rekreacji  

i wypoczynku i nie dziwmy się, że tak ważna dla nich jest obrona terenu zielonego, który raz 

zabudowany jest już dla Miasta utracony na zawsze. Zostawmy te tereny naszym następcom. 

Ważny jest też aspekt smogu. Badania pokazują, że to osiedle już ma problem związany  

z zanieczyszczeniem powietrza. Mieszkańcy obawiają się, że zabranie tzw. zielonych płuc 

przyczyni się do tego, że smog się zwiększy. Badania pokazują jak dalece przekroczone są 

dopuszczalne normy zanieczyszczeń. Dopuszczalna norma to 50 µg/m3, a tam już jest 500. 

Rzeszów po poszerzeniu ma ogromną ilość terenów, na których developerzy mogą budować. 

Wiadomo, że budowanie w tamtym terenie podwyższa koszt inwestycji, bo to są tereny, które 

nie mają infrastruktury. Przykładem jest np. Osiedle Przybyszówka. Studenci Politechniki 

przygotowali takie koncepcyjne opracowanie, które pokazuje, że na połowie tego osiedla, tylko 

do S19, w zabudowie jednorodzinnej 3-kondygnacyjnej i przy głównych trasach może 

zamieszkać ok. 40 tys. mieszkańców. My naprawdę mamy gdzie budować i nie musimy szukać 

miejsc w takich newralgicznych terenach jak Osiedle Zalesie i zagęszczać je, przyczyniając się 

do dyskomfortu mieszkańców.” 

 

 Radny P. Konrad Fijołek - powiedział: „Ja już zabierałem w tej sprawie głos na jednej 

z poprzednich sesji Rady Miasta. Chciałem powtórzyć, że znów staliśmy się, jako samorząd 

miasta, jakby ofiarą polskiego dziurawego prawodawstwa. Teren wcześniej wywłaszczony, 

wrócił do właścicieli i znów po raz kolejny stajemy przed takim problemem, że właściciele chcą 

zagospodarować teren zgodnie ze swoimi zamierzeniami. Zgadzam się z przedmówcą, że 

developer to nie znaczy samo zło w mieście, bo developer też tworzy miasto, a więc mamy mu 

co zawdzięczać. Nie mniej jednak praktyka, że zmieniamy teren zielony na teren zabudowany, 

nie jest dobrą praktyką. Uważam, że wniosek o wykup terenu nie jest do końca dobry. Nie 

powinniśmy szastać pieniędzmi miasta, a tym bardziej środkami stanowiącymi dochody własne 

miasta, tylko je oszczędzać. Powinniśmy dać zielone światło do zamiany terenu,  

o czym wspominał Radny P. Marcin Deręgowski. Uważam, że taki właśnie sygnał ze strony 

Rady Miasta powinien zostać przekazany Prezydentowi Miasta wraz z upoważnieniem do 

podejmowania stosownych działań w tym temacie.”  

 

 P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „To zielone światło, 

jak rozumiem, wynika z wypowiedzi i nie wymaga żadnych uchwał ani wniosków. Nie widzę 
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również głosów odmiennych od wniosków złożonych przez radnych z Klubu PiS i radnych Klubu 

Platformy Obywatelskiej. Zatem pozwólcie Państwo, że na tym zakończymy dyskusję  

i przystąpimy do głosowania nad uchwałą.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - złożył wniosek o udzielenie głosu przedstawicielowi 

mieszkańców Osiedla Zalesie.      

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Nie przyjmuję tego 

wniosku. Były wnioski o odrzucenie tej uchwały. Żadna z wypowiedzi nie była za jej przyjęciem. 

Więc nie wiem, o czym mamy jeszcze dyskutować.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Za uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  

Nr 51/3/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Lawendowej na osiedlu 

Zalesie - nie głosował żaden radny, 18 radnych było przeciwnych, 5 radnych 

wstrzymało się od głosu. Uchwała nie została przyjęta. 

  
Ad. 9. 

 

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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Daliowej na 

osiedlu Zalesie (druk nr LV/25/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Korekta autorska dotycząca załącznika graficznego 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Ponieważ to jest 

sytuacja analogiczna, a nasz Statut dopuszcza taka operację, proponuję przejście do 

głosowania bez dyskusji. Nie widzę sprzeciwu. Zatem głosujemy tę uchwałę” 

 

 Przystąpiono do głosowania:  

 

 Za uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  

Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Daliowej na osiedlu Zalesie - 

nie głosował żaden radny, 21 radnych było przeciwnych, 3 radnych  

wstrzymało się od głosu. Uchwała nie została przyjęta. 

 
 Ogłoszono przerwę w obradach Rady Miasta. 

 

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad.   

 

Ad. 10. 

 

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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
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Przestrzennego Nr 296/1/2018 pomiędzy potokiem Przyrwa a ul. Dębicką na osiedlu Bzianka 

w Rzeszowie (druk nr LV/26/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że Komisja 

Gospodarki Przestrzennej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 

uchwały.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 296/1/2018 pomiędzy potokiem 

Przyrwa a ul. Dębicką na osiedlu Bzianka w Rzeszowie - została przyjęta 

jednogłośnie (15 głosami za). 

 
Ad. 11.  

 

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

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/524/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

28 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 235/3/2012 „Prochownia” w rejonie ul. Bałtyckiej  

w Rzeszowie (druk nr LV/27/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że Komisja 

Gospodarki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/524/2012 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 235/3/2012 

„Prochownia” w rejonie ul. Bałtyckiej w Rzeszowie - została przyjęta 

jednogłośnie (16 głosami za). 

 
Ad. 12. 

 

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

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 

przy ul. Morgowej w Rzeszowie (druk nr LV/29/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że Komisja 

Gospodarki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
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 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej  

w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (21 głosami za). 

 
Ad. 13. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie ustanowienia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla 

pojazdów samochodowych przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie oraz warunków korzystania  

z nich (druk nr LV/17/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu.  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zwrócił się o wyświetlenie na planszy mapki obrazującej 

usytuowanie targowiska przy ul. Gen. Dworaka.   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z prośbą Radnego  

P. Grzegorza Koryla, ze względów technicznych, zaproponował obradowanie nad kolejnym 

punktem sesji, a następnie powrócenie do tematu.  

 

 Powyższa propozycja została przyjęta bez sprzeciwu radnych.   

 

Ad. 14. 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej - w imieniu Klubu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu  

o podjęcie zadania budowy parkingu wielopoziomowego przy basenach Rzeszowskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji (druk nr LV/9/2018). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - jego zdaniem, przedstawiony projekt uchwały jest 

zasadny. Przypomniał, że wnioski dotyczące budowy parkingu przy basenach ROSiR-u były 

składane już w 2010 r. Wyraził zaniepokojenie, że w ciągu minionych 7 lat nie podjęto żadnych 

działań w tym temacie.   

 

 Radny P. Wiesław Buż - nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, że Miasto nie 

podejmowało działań w temacie budowy parkingu przy basenach ROSiR-u. Argumentował: 

„Proszę popatrzeć na najbliższe sąsiedztwo. Po remoncie jest ul. Sondeja i ul. Jałowego, są 

miejsca postojowe w ramach strefy parkowania itd. Po drugie, obserwuję, że jeśli chodzi  

o pracę Rady Miasta, nastąpiła znowu kolejna moda na zgłaszanie apeli. Uważam, że taką 

kwestię jak budowa parkingu wielopoziomowego przy basenach ROSiR-u, należało zgłosić  

w czasie prac nad budżetem Miasta, wnosząc o ujęcie zadania. Powinniśmy tu stosować   

zapisy zawarte w Statucie Miasta oraz w uchwale określającej zasady przygotowywania 

budżetu. Ja nie twierdzę, że przedstawiona inicjatywa jest niepotrzebna i zbędna, tylko poddaję 

pod rozwagę, czy nie lepiej najpierw sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie na nowe miejsca 

parkingowe, w tym parking wielopoziomowy. Tym bardziej, że jest to przedsięwzięcie 

inwestycyjne, które jest wykorzystywane głównie sezonowo. Chodzi o ok. trzy czy cztery 

miesiące, kiedy ma miejsce gremialne korzystanie z basenów, a później w okresie jesienno - 

zimowym być może ten teren nie będzie zagospodarowany. Poza tym, jeśli mamy projekty 

parkingów wielopoziomowych w układzie dróg i w miejscach przyjazdu do miasta, to albo 

wyprzedzamy to czasie albo idziemy za daleko. Nie oceniam krytycznie pomysłu w sensie 
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potrzeby, ale moja wątpliwość dotyczy tego, czy w tym czasie i w tej formie należy tak 

postępować.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Krótkie wyjaśnienie. 

Myślę, że dla wszystkich Państwa jest oczywiste, że znacznie łatwiej jest formułować apel niż 

poprawić budżet. Bo jak sformułujemy taki apel, to zadanie dobrego sformułowania budżetu 

przekazujemy Pani Skarbnik i służbom finansowym. A jak sami mamy poprawiać budżet, to 

musimy uważać, żeby wszystko się zgrało. Od tego są fachowcy, żeby to zrobili. To jest jedyne 

tłumaczenie tego działania.”  

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej - odnosząc się do wypowiedzi Radnego P. Wiesława Buża, powiedziała: „Taki 

wniosek składaliśmy nawet tutaj na sesji. Otrzymaliśmy pisemną odpowiedź, że taki parking 

będzie ewentualnie budowany w przyszłości. Jednak zadanie jest ujęte na następne lata. 

Dlatego ponawiamy wniosek, przedkładając projekt uchwały, o którym mowa.”  

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Nie ma nic prostszego niż budowanie 

parkingów wielopoziomowych na już istniejącym parkingu. To jest prosta inwestycja. Dziwi 

mnie, że do tej pory nikt w ten sposób nie pomyślał praktycznie. Myśmy od dawna dyskutowali 

o parkingach wielopoziomowych w obrębie śródmieścia. Dlatego jestem za przyjęciem tego 

apelu. Może jego skutkiem będzie to, że taki parking wielopoziomowy powstanie przynajmniej 

przy basenach. Należałoby też myśleć o budowie takiego parkingu przy hali targowej. Tam jest 

wymarzone miejsce na usytuowanie parkingu wielopoziomowego. Należałoby też porozmawiać 

o partnerstwie publiczno - prywatnym, jeśli chodzi o parking w pobliżu tzw. „szczęk”, bo jest 

to teren niewykorzystany, i aż się prosi, żeby zbudować tam parking wielopoziomowy. Ten 

kierunek jest bardzo dobry. Z całą pewnością nie wyeliminujemy samochodów ze śródmieścia, 

a zwłaszcza, jeśli chodzi o użytkowników takich obiektów jak hala targowa czy baseny, które  

z założenia są masowe.”.      

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do dyskusji, 

powiedział: „Polecam Państwa uwadze dokument pn. „Polityka parkingowa Miasta Rzeszowa, 

który uchwaliliśmy kilka lat temu.” 

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - stwierdził: „Jestem zdumiony wypowiedzią Radnego 

P. Wiesława Buża, który podważa podstawową rolę i funkcję radnych. Do kompetencji radnych 

należy zgłaszanie nie tylko projektów uchwał, apeli i stanowisk odnośnie kierunków rozwoju 

miasta, ale także wypowiadanie się na sesjach. Pan Radny to kwestionuje, mówiąc, że nie ma 

takiej potrzeby. Moim zdaniem, jest taka potrzeba. Jest mnóstwo wniosków radnych, wniosków 

Komisji czy wniosków Rad Osiedli, które są zgłaszane co roku. I co roku otrzymujemy taką 

samą odpowiedź, że zadanie będzie ujęte w budżecie roku następnego, i to się powtarza. 

Przykładem jest wniosek Rady Osiedla Mieszka I, składany od 10 lat, który dotyczy tak ważnej 

inwestycji jak przebudowa ul. Pigonia i ul. Cegielnianej wraz z infrastrukturą.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Proponuję zakończyć 

dyskusję.” 

 

 Radny P. Bogusław Sak - stwierdził: „Chciałem zwrócić uwagę, że Miasto posiada 

taki dokument, jak „Polityka parkingowa Miasta Rzeszowa”. Parking, o którym mowa w apelu, 

wpisuje się w tą politykę. Zgadzam się z tym, co mówił Radny P. Robert Kultys, żeby szukać 

partnera do tej inwestycji, zwłaszcza, że jest to w strefie płatnego parkowania.” 
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 Przystąpiono do głosowania:   

 

 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie zadania budowy 

parkingu wielopoziomowego przy basenach Rzeszowskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji - została przyjęta 24 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym, bez 

głosów wstrzymujących.  
 

Cd. ad. 13. 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Proszę o przeprowadzenie kontroli 

funkcjonowania nowego targowiska w Rzeszowie. Kupcy, zgłosili nam jako radnym PiS, wiele 

zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania tego targowiska, zwłaszcza w niedziele. Proszę  

o sprawdzenie uwag i przeprowadzenie kontroli oraz poinformowanie mnie jako radnego  

o przebiegu ustaleń i wnioskach. Przykładem nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie 

regulaminu targowiska, m.in. w zakresie braku kontroli ze strony służb targowych, jeśli chodzi  

o miejsca, jakie zajmują osoby handlujące. Często zdarza się, że kupcy, którzy mają wykupione 

miejscówki, mają zajęte miejsca przez innych handlujących, co uniemożliwia im prowadzenie 

sprzedaży. Poza tym, przed główną bramą wjazdową, niektórzy kupcy wystawiają swoje towary 

w miejscach niedozwolonych, bez wykupywania miejscówek. Takie zastawianie dróg, 

chodników i bram powinno być sprawdzane pod kątem nie tylko przestrzegania regulaminu 

targowiska, ale również pod kątem jego bezpieczeństwa, np. możliwości dojazdu straży czy 

pogotowia. Ponadto wytypowane miejsca dla osób niepełnosprawnych służą jako zatoczka dla 

autobusu MPK, bo nie ma innej możliwości zawrócenia i postoju. Zastrzeżenia budzi też miejsce 

parkowania samochodów pracowników targowiska. Zdaniem kupców, znajduje się ono  

w centralnym miejscu placu, jaki z powodzeniem można byłoby przeznaczyć na teren do handlu 

lub parkingi dla klientów. Kupcy zgłaszają też bierność obsługi w kwestii egzekwowania 

przestrzegania regulaminu targowiska.”       

 

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

przedmówcy, powiedział: „Rozumiem, że jest to apel do Pana Prezydenta, żeby przyglądnąć 

się, jak funkcjonuje targowisko i wyciągnąć wnioski z dotychczasowej praktyki. Ale nie ma to 

większego związku z uchwałą, którą mamy za chwilę przegłosować. Myślę, że możemy więc 

przejść do głosowania.” 

 

 Przystąpiono do głosowania:      

 

 Uchwała w sprawie ustanowienia płatnych niestrzeżonych miejsc 

postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ul. Gen. 

Dworaka w Rzeszowie oraz warunków korzystania z nich - została przyjęta 

jednogłośnie (23 głosami za). 

 
Ad. 15. 

 

 P. Witold Walawender - Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji - powiedział: 

„Komisja Kultury i Promocji oraz Komisja Sportu i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi zajmowały się tematem, o którym mowa w projekcie uchwały w sprawie 

przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącego przedłużenia funkcjonowania 

klubu muzycznego. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że godzinę temu Pan Prezydent 
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wyraził zgodę dla Spółki Life House na podnajem budynku przy al. Rejtana 1 do czasu 

rozpoczęcia robót budowlanych, tj. prac związanych z rozbiórką obiektu, a także wyraził zgodę 

na zorganizowanie zaplanowanych koncertów. Z racji tego, że apel w tym momencie jest 

bezprzedmiotowy i możemy zakończyć dyskusję.” 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

 

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

przedmówcy, powiedział: „Muszę to potraktować jako wniosek o zdjęcie tematu z porządku 

obrad.” 

 

 P. Witold Walawender - Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji - zgłosił 

wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Chciałem 

poinformować, że spór toczy się o to, że Miasto wynajęło czy wydzierżawiło teren hotelowi 

usytuowanemu obok, a Pan Prezydent nie wyrażał zgody na podnajem budynku. Jeżeli, jak 

twierdzi przedmówca, Pan Prezydent wyraził zgodę na podnajem budynku, to dalsze kwestie 

będą już do ustalenia pomiędzy hotelem a klubem. My do tego nic nie mamy. Miasto wydało 

zgodę na podnajem i na tym nasza rola się kończy. Wniosek o zdjęcie tematu jest uzasadniony. 

Zatem go przegłosujemy. Chciałem przypomnieć, że do zdjęcia tematu z porządku obrad 

wymagane jest 14 głosów.”   

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Jestem zdziwiony sytuacją, że po wypowiedzi 

Radnego P. Witolda Walawendra, ma się okazać, że przedłożony apel jest bezprzedmiotowy. 

Nie mamy przed sobą ani umowy Pana Prezydenta z najemcą obiektu ani nawet jego osobistej 

deklaracji, że chce tak zrobić. Mamy się tylko opierać na słowie Pana Radnego, że taka jest 

wola Pana Prezydenta. Myślę, że Radny P. Witold Walawender nie ma takiej mocy sprawczej, 

żeby swoją wypowiedzią decydować o tym, co ma zrobić Pan Prezydent. Ponieważ nie znamy 

stanowiska Pana Prezydenta w tej sprawie, uważam, że powinniśmy przyjąć przedłożony apel.”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przerwał wypowiedź Radnego  

P. Roberta Kultysa, stwierdzając: „To nie jest głos dotyczący zdjęcia tematu z porządku obrad, 

tylko uzasadnienie tej decyzji.” 

 

 P. Konrad Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” – 
odnosząc się do wypowiedzi Radnego P. Roberta Kultysa, powiedział: „Chciałem 

poinformować, że Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji ma jednak taką moc sprawczą. 

Na posiedzeniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” Pan Prezydent wyraźnie zadeklarował 

wyrażenie zgody, a ponieważ wyjechał do Wiednia upoważnił nas do przekazania Państwu 

informacji, że taką decyzję podjął.”  

 

 Radny P. Robert Kultys - odpowiedział: „Jeżeli mamy zdjąć ten temat, mogę to 

skomentować tak, że jest to najszybciej działający apel.” 

 

 Radny P. Waldemar Wywrocki - pogratulował Komisji Kultury i Promocji 

skuteczności działania w kwestii umożliwienia klubowi muzycznemu, o którym mowa  

w projekcie uchwały, dalszego funkcjonowania.  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zwrócił się do Dyrektora Biura Obsługi Prawnej  

o udzielenie odpowiedzi: „Czy jest możliwość ingerowania przez Przewodniczącego Rady 
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Miasta Rzeszowa w wypowiedzi radnych? Czy Przewodniczący Rady Miasta ma prawo 

przerywać wypowiedzi radnych? Jeśli chodzi o przerwanie wypowiedzi Radnego P. Roberta 

Kultysa, myślę, że jest to tylko diagnoza Przewodniczącego Rady Miasta, któremu wydaje się, 

że radny nie mówił w temacie. Jesteśmy radnymi i musimy mieć możliwość wypowiedzenia na 

sesji swojego stanowiska.” 

 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Pan 

Przewodniczący odpowiada za organizację pracy Rady Miasta. W związku z tym, jeśli 

stwierdza, że radny odbiega od meritum sprawy, ma prawo przerwać mu głos. Natomiast, jeśli 

nie podobają się nam stwierdzenia Pana Przewodniczącego albo sposób organizacji pracy 

Rady Miasta, to możemy go odwołać. Przewodniczący Rady Miasta został przez nas wybrany  

i ma subiektywne, przez nas dane prawo, oceniania tego, czy odbiegamy od tematu czy nie,  

i ma prawo zarządzać obradami Rady Miasta.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził: „Na ile pamiętam,   

w Statucie Miasta jest taki zapis, że Przewodniczący Rady Miasta ma prawo przerwać i odebrać 

głos. Natomiast radny, któremu Przewodniczący Rady odebrał głos, ma prawo odwołać się do 

Rady, żeby pozwoliła mu kontynuować wypowiedź.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Rozpoczęliśmy punkt dotyczący apelu. 

Rozumiem, że mogą podać wnioski formalne.  Ale ja nawet nie mogłem zaprezentować projektu 

uchwały.”     

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Jak chcemy zdjąć 

temat z porządku obrad, to się nie prezentuje projektu uchwały.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - ponownie zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na zadane 

pytania. 

 

 P. Janina Załuska - Dyrektor Biura Obsługi Prawnej - wyjaśniła: „Paragraf 36 

Statutu Miasta dotyczy poruszonej kwestii. Pozwolę sobie go przeczytać: „1.Prowadzący 

obrady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad oraz może czynić 

uwagi dotyczące przestrzegania formy i czasu trwania wystąpień. (…) 3. W przypadku 

stwierdzenia, że radny w wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, bądź przekracza 

przeznaczony dla niego czas, prowadzący obrady przywołuje go do rzeczy. Jeżeli pomimo tego 

radny nadal wypowiada się nie na temat, prowadzący obrady może go pozbawić głosu. (…) 

5. Radny, któremu prowadzący obrady odebrał głos, może domagać się głosowania Rady  

w sprawie przywrócenia prawa do kontynuowania wypowiedzi.”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zarządził głosowanie nad zdjęciem 

pkt 15 z porządku obrad.  

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Za zdjęciem pkt 15 z porządku obrad - głosowało 15 radnych, 9 radnych było 

przeciwnych, żaden radny nie wstrzymał się od głosu. Temat został zdjęty z porządku 

obrad. 
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Ad. 16. 

 

 Radny P. Wiesław Buż - zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Rzeszowie (druk  

nr LV/10/2018).  

 

 Przystąpiono do głosowania:  

 

 Za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie usunięcia pomnika 

Wdzięczności Armii Radzieckiej w Rzeszowie (druk nr LV/10/2018) - głosowało  

12 radnych, 12 radnych było przeciwnych, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. 

Temat nie został zdjęty z porządku obrad.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że powyższy wniosek 

nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Następnie przedstawił projekt 

uchwały w sprawie usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Rzeszowie (druk  

nr LV/10/2018). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Pan Przewodniczący wyjaśnił: „Państwo otrzymaliście projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Opiera się ono o dwa fakty. Po pierwsze, obowiązuje ustawa o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, która w szczególności zobowiązuje gminy do 

usunięcia tego typu obiektów lub zmiany nazw, które tej ustawie przeczą. Ustawa,  

w szczególności po swojej nowelizacji, mówi o tym, że gmina jest zobowiązana do usunięcia 

tego typu obiektów do 31 marca br. A także, co pewnie w tym też jest ważne, ustawa stwierdza, 

że usunięcie przez gminę w tym terminie tego typu obiektów spowoduje, że koszt operacji 

poniesie Skarb Państwa. Jeśli się spóźnimy, zadanie to wykona Wojewoda i obciąży nas 

kosztami. Ustawa mówi także, że o tym, które obiekty kwalifikują się do tego typu działań, 

decyduje praktycznie Instytut Pamięci Narodowej. Myśmy w swoim czasie otrzymali takie dość 

długie pismo z IPN-u, który w tymże piśmie wymienia wszystkie nazwy i obiekty, które jego 

zdaniem zasługują na zmianę lub usunięcie. Państwo to pismo otrzymaliście. Więc nie będę go 

tutaj cytował ani powielał. Tam jest dość szczegółowe uzasadnienie, dlaczego ten pomnik 

powinien zostać usunięty. W związku z tym nasza inicjatywa. Ona nie bierze się jednak 

wyłącznie z tego, że chcemy zrealizować zalecenia czy nakazy tej ustawy. Ale także z naszego 

przekonania, że ten pomnik naprawdę powinien zniknąć z naszej przestrzeni publicznej. Nie 

proponujemy jego wyburzenia, tylko przeniesienie go na cmentarz żołnierzy radzieckich, bo  

mamy świadomość skomplikowanej sytuacji w tamtym czasie. Wiemy, że żołnierze radzieccy 

rzeczywiście tu zginęli i wyzwolili nas od okupacji niemieckiej. Pewnie bez swojej świadomości 

przynieśli inną, może nie tak drastyczną okupację, ale mamy świadomość, że to jednak była 

okupacja. Polska nie była do końca państwem suwerennym. Przynieśli także KGB i inne służby, 

które rozprawiały się w sposób bezwzględny z podziemiem antyfaszystowskim czy potem 

antykomunistycznym. Więc chcąc uszanować tę przelaną krew, ale także nie honorować Armii 

Radzieckiej, składamy taki wniosek. W samej uchwale jest jedna rzecz do poprawienia. Proszę 

to potraktować jako autopoprawkę. Otóż, w pierwszym akapicie uchwały powołaliśmy się na 

Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1389. To jest błędne, ponieważ ustawa, na którą się powołujemy, 

to jest ustawa zmieniająca ustawę cytowaną na początku. Ponieważ ta ustawa była już co 

najmniej dwa razy nowelizowana, w to miejsce należy wpisać Dziennik Ustaw z 2016 r.,  

poz. 744 z późn. zm. Na marginesie powiem, że tryb modyfikacji tej ustawy też był dość 

szczególny, ponieważ najpierw zmieniono tę ustawę, a potem była ustawa zmieniająca ustawę 

zmieniającą i jednocześnie tę podstawową. W związku z tym mieliśmy trochę kłopotów ze 

zrozumieniem tego, co jest naprawdę uchwalone. Z niezrozumiałych dla mnie powodów na 

stronach internetowych Sejmu, gdzie zawsze były ujednolicone teksty ustaw, tym razem jest 
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ustawa przed nowelizację, mimo że jest nazwana tekstem ujednoliconym. To taka uwaga 

krytyczna pod adresem funkcjonowania Kancelarii Sejmu. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że 

Pan Prezydent, zgodnie z naszym Statutem, ustosunkował się do naszego projektu uchwały  

i zaopiniował go negatywnie. Zarzuty Pana Prezydenta są dwa. Po pierwsze, zarzut jest taki, 

że pomnik znajduje się na byłym cmentarzu żydowskim, a ustawa zwalnia z obowiązku usuwania 

tego typu obiektów, jeśli znajdują się na cmentarzach. Po drugie, zarzut jest taki, że pomnik jest 

objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu obszarowego układu urbanistycznego 

starego miasta. My nie zgadzamy się z tymi zarzutami Pana Prezydenta. Po pierwsze, 

twierdzimy, że cmentarza tam już nie ma. Intencja ustawy, jak rozumiem, jest taka, żeby chronić 

obiekty, które stoją na cmentarzach i są z nimi związane. My tu mamy do czynienia z zupełnie 

inną historią. Cmentarz był żydowski. Armia Radziecka to zupełnie co innego. Nie ma żadnego 

związku między tymi, którzy kiedyś tam byli pochowani, a pomnikiem. Podobna sprawa jest, jak 

chodzi o układ urbanistyczny. Układ urbanistyczny to nie jest pomnik, tylko przebieg ulic 

ewentualnie pierzeje budynków i zabudowa. Dlatego, mimo zastrzeżeń Pana Prezydenta, 

podtrzymujemy nasz wniosek o przyjęcie tej uchwały. Chociaż mamy świadomość, że czasu jest 

mało, mamy nadzieję, że uda się przed końcem marca dokonać operacji przeniesienia tego 

pomnika.” 

Pismo Prezydenta Miasta, z dnia 26 lutego 2018 r., dotyczące zaopiniowania projektu uchwały 

stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

 

 Radny P. Wiesław Buż - powiedział: „Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że Pan 

Prezydent, jako osoba odpowiedzialna za przestrzeń publiczną oraz zachowanie krajobrazu 

historycznego i kulturowego, przedłożył swoje stanowisko w sprawie pomnika, z prośbą  

o uwzględnienie argumentów i zweryfikowanie opinii dotychczas przyjętych przez IPN. To jest 

pismo kilkustronicowe, sporządzone przy udziale fachowców. Przypomnę, że pomnik 

rzeczywiście usytuowany jest na terenie dawnego cmentarza żydowskiego, zlikwidowanego 

przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Pierwotnie ten cmentarz rozciągał się  

w granicach dzisiejszej ul. Kopernika i ul. Piłsudskiego. Po drugie, Pan Prezydent w swoim 

stanowisku nadmienił, że pomnik zlokalizowany jest na terenie zabytkowego zespołu miasta 

Rzeszowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

z 1969 r. i stanowi element tego zabytkowego układu. Kolejna bardzo ważna informacja jest 

taka, że w kwietniu 1966 r. u podstaw pomnika została umieszczona pamiątkowa tablica, jako 

symbol 1000 - letniej walki o wolność, niezawisłość narodową i lepszy byt społeczeństwa 

polskiego. Pod pomnikiem symbolicznie złożono także zroszoną krwią ziemię z pobojowisk 

Rzeszowszczyzny, miejsc straceń i męczeństwa. Ten fakt nadał pomnikowi, na co chciałem 

zwrócić uwagę, szerszy i bardziej uniwersalny wymiar oraz ściągnął z niego pierwotną wymowę 

propagandową. Dlatego chciałem zwrócić się do wnioskodawców o wycofanie się z projektu 

usunięcia pomnika i odstąpienie od woli jego zlikwidowania. Bo to przeniesienie jest niczym 

innym, jak zburzeniem pomnika. Wydaje mi się, że pomnik tego przeniesienia nie wytrzyma. Na 

posiedzeniu Komisji były różnego rodzaju propozycje. Wobec znanych nam faktów, bardzo 

dokładnie opisanych w piśmie Pana Prezydenta, zwracam się ponownie do wnioskodawców, 

żeby odstąpili od projektu usunięcia pomnika. Konieczna jest korekta naszego postępowania  

i rozmowa międzyklubowa. Oczekujemy takiej rozmowy, która pozwoli przyjąć racjonalne 

rozwiązanie. Proponuję, aby pozostawić pomnik nienaruszony, oczyścić go, wypiaskować  

i wypełnić treścią, jeśli jest ona konieczna. Jeśli nie będzie to możliwe, proponuję inne 

rozwiązanie polegające na tym, aby pozostawić postument i cokół bez zmiany i na nim, za zgodą 

zainteresowanych stron, umieścić na cokole popiersie Ignacego Daszyńskiego. Chciałem tu 

poinformować, że zawiązał się Komitet Budowy Pomnika I. Daszyńskiego, właśnie w 100 - lecie 

odzyskania niepodległości. Jako środowisko lewicy i centrolewicy rzeszowskiej i podkarpackiej 

poszukujemy w Rzeszowie miejsca do upamiętnienia Ignacego Daszyńskiego, który również 
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wpisał się do panteonu osób zasłużonych dla odzyskania niepodległości, propagowania 

parlamentaryzmu i swobód obywatelskich oraz wolności i równości, i który w początkowym 

okresie był najbliższym współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. Nie będę tu czytał o zasługach 

I. Daszyńskiego, ale taki materiał mamy przygotowany. Chcielibyśmy umieścić na cokole 

popiersie Ignacego Daszyńskiego, aby w ten sposób uczcić 100 - letnią rocznicę odzyskania 

niepodległości. Przy innej symbolice, byłby to plac do upamiętniania rocznic i świąt 

państwowych dla wszystkich środowisk współczesnej lewicy demokratycznej. A takiego miejsca 

w Rzeszowie, po zapowiadanych zmianach i wyburzeniach, nie ma i być może nie będzie. 

Oczywiście, gdyby była zgoda wszystkich stron, byłoby to dla Miasta niezłym rozwiązaniem. 

Również faktem jest, że jeżeli będziemy musieli wypełnić ustawę przygotowaną przez parlament,  

która jest obowiązująca, to nie znaczy, że musimy burzyć przestrzeń i całkowicie ją niwelować. 

Uważam, że rozwiązanie, które proponuję zachowuje pewien element i zmienia obraz, czyli 

wypełniamy tym samym opinię zespołu IPN-u, który o tym decyduje. Jest czas, żeby jeszcze  

o tym porozmawiać. Bo jak będziemy się śpieszyć, tak jak mówił Pan Przewodniczący, to nie 

będzie takiej możliwości i nie damy szansy do dyskusji, do rozmowy i do załatwienia tematu. 

Sądzę, że tutaj również gmina żydowska winna wyrazić swoje zdanie. Chcemy rozpocząć takie 

rozmowy z udziałem Pana Prezydenta. Sądzę, że nie powinniśmy widzieć tu tylko jednej, 

prawicowej strony, a całkowicie odrzucić resztę środowiska. Jesteśmy zgodni co do tego, że 

jeżeli zajdzie potrzeba zmiany, to ziemię z krwią żołnierzy radzieckich można przenieść 

symbolicznie podczas uroczystości, przy udziale Ambasady Rosyjskiej, na cmentarz żołnierzy 

radzieckich. Chodzi o szacunek dla śmierci i przelanej krwi tych, którzy, czy Państwo tego 

chcecie, czy nie, byli tu w Rzeszowie. Należy pamiętać, że niemieckiego okupanta wypędzili stąd 

ludzie, w których żyłach często płynęła polska krew, bo zostali wcześniej wywiezieni w głąb 

Rosji, a później wcieleni do Armii Radzieckiej i często wracali, żeby wyzwolić nas spod 

okupacji. Ja pomijam kwestie, że na ich bagnetach została niesiona druga niewola, bo to jest 

już inny temat. Nie pozwolimy, żeby zapomnieć o dobrej stronie dorobku w Polsce Ludowej po 

1944 r., bo tej strony nie brakowało. Burzyć i niszczyć jest najłatwiej. Najwyższy czas, żebyśmy 

się opamiętali i dali szansę na racjonalne rozwiązania. Dlatego apeluję o wstrzymanie się z tą 

decyzją i danie szansy, zgodnie z tym, co przedstawiłem w wystąpieniu.” 

 

 Radny P. Stanisław Ząbek - powiedział: „Niektóre źródła historyczne coraz częściej 

wspominają o kilku tysiącach Polaków przymusowo wcielonych do Armii Radzieckiej po 

wyjściu z terenu ówczesnego Związku Radzieckiego.  Warto byłoby obudzić świadomość, że jest 

to przelana krew nie tylko żołnierzy radzieckich, ale również polskich żołnierzy. W tej chwili 

może wzbraniamy się przed dokonaniem oceny, ilu żołnierzy polskich w tej armii oddało życie 

za naszą wolność.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - stwierdził: „Radny P. Wiesław Buż wystąpił z inicjatywą, 

żeby przerobić, przemodelować, pomnik żołnierzy radzieckich na pomnik J. Daszyńskiego. Jest 

to jakiś pomysł. Można byłoby o nim dyskutować. Tylko pytanie, dlaczego Państwo zgłaszają 

ten pomysł teraz, na miesiąc przed upływem terminu, kiedy jako samorząd powinniśmy zmierzyć 

się z tym tematem. Dlaczego nie zgłosiliście tego pół roku temu, kiedy wiadomo było, że ten 

temat trzeba jakoś załatwić. Dzisiaj tę propozycję odczytuję tylko i wyłącznie jako rozpaczliwą 

próbę poszukania argumentu, żeby nie przyjmować apelu o przeniesienie tego pomnika. Jestem 

wdzięczny radnym z Klubu Radnych PO, że podjęli tego typu inicjatywę, którą my od samego 

początku popieramy. Poza pomysłem Radnego P. Wiesława Buża, który w ostatniej chwili 

próbuje zastąpić pomnik żołnierzy armii czerwonej pomnikiem Daszyńskiego, zarówno  

w piśmie Pana Prezydenta, jak i wypowiedzi Radnego P. Stanisława Ząbka, nie widzę ani cienia 

sprzeciwienia się temu, że ten pomnik upamiętnia żołnierzy armii czerwonej. Wręcz przeciwnie. 

To, co mówił Radny P. Stanisław Ząbek, odczytuję jako próbę, żeby znaleźć jakieś dobre strony 
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armii radzieckiej, żeby wpisać ją w tę tradycję, w której Pan Radny dobrze się odnajduje. Co 

szkodziło, żeby środowisko lewicy rzeczywiście stworzyło nowoczesną lewicę, odcinając się od 

tradycji armii radzieckiej. Czy my w naszym krajobrazie historycznym chcemy zachować cześć 

dla armii czerwonej? Dlatego jestem za przyjęciem projektu uchwały. Samorząd już dawno 

powinien podjąć działania w tym temacie i zareagować, zwłaszcza jako organ wykonawczy.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - opowiedział się za przyjęciem projektu uchwały. 

Powiedział: „Uważam, że szacunek dla poległego żołnierza, który służył w armii radzieckiej 

oczywiście się należy. Pomysł przeniesienia pomnika na cmentarz żołnierzy radzieckich jest 

zasadny. Muszę powiedzieć, że Polakom władza komunistyczna nie kojarzy się dobrze, dlatego 

że nie była wyborem narodu, bo wybory były sfałszowane, a władza komunistyczna była oparta 

na bagnetach armii radzieckiej. To były dla nas wojska okupacyjne, które nie przyniosły tylko 

wyzwolenie, ale często tragedie ludzkie: tortury, mordowania, więzienia, deportacje itp. Do tej 

pory rodziny nie mogą znaleźć grobów swoich bliskich. Większość naszego społeczeństwa 

odbiera ten pomnik jako Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej, a nie pomnik żołnierzy 

radzieckich. Jeżeli chodzi o Plac Ofiar Getta, wg przekazów ustnych mieszkańców Rzeszowa 

na tym placu podczas likwidacji getta działy się „dantejskie sceny”. To jest ziemia uświęcona. 

Tablica, o której mówił Radny P. Wiesław Buż jest interesująca, bo jest świadectwem odwagi 

Polaków, którzy na tej tablicy, w czasach komunistycznego terroru, umieścili słowa wolność  

i niezawisłość. To była naprawdę duża odwaga. Musiała to cenzura przeoczyć. Więc ta tablica 

mogłaby zostać w jakimś godnym miejscu w obrębie placu.” 

 

 Radny P. Wiesław Buż - ad vocem: „Taki był wielki terror, że tablica ostała się do 

dziś. Ma się dobrze i nikt jej nie ruszył.” 

 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Bezwzględnie wszystkie symbole związane  

z obecnością armii czerwonej, symbole komunistyczne, powinny zniknąć z przestrzeni 

publicznej. Ten pomnik, co jest oczywiste, również kwalifikuje się do tego, żeby zniknął  

z przestrzeni publicznej. Oczekujemy, że tak się stanie. Jeśli Miasto tego nie zrobi, to Wojewoda 

zajmie się tą sprawą, i bardzo dobrze. Przyznam, że z rozbawieniem odbieram propozycję 

Radnego P. Wiesława Buża dotyczącą umieszczenia tablicy I. Daszyńskiego na pomniku, który 

był pomnikiem armii czerwonej. Człowiek, który był jednym z przywódców państwa w czasie 

wojny bolszewickiej, gdzie walczono o to, żeby zatrzymać armię czerwoną, miałby zostać 

upamiętniony na pomniku armii czerwonej. Szkoda słów na tego typu propozycję. Jestem 

przeciwny, żeby tutaj na sesji w ten sposób rozmywać historię i odpowiedzialność armii 

czerwonej, która weszła do Polski jako drugi okupant. Jestem za tym, żeby ten pomnik zniknął 

z przestrzeni publicznej Miasta Rzeszowa.” 

 

 Radny P. Wiesław Buż - ad vocem: „Zespół IPN-u w wielu przypadkach i w wielu 

opiniach nakazywał albo sugerował zmianę opisu wykładni uchwał dla obiektów, ulic i placów. 

Była o tym mowa podczas dyskusji na sesji, na której zmienialiśmy nazwy ulic.” 

 

 Radny P. Witold Walawender - powiedział: „Tutaj niektórzy radni mocno namawiają 

do likwidacji komunizmu. Może więc wyburzyć Katowice, które do 1956 r. miały nazwę 

Stalinogród?” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Szczerze mówiąc, nie 

zrozumiałem tej wypowiedzi.”             
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 Radny P. Marcin Deręgowski - stwierdził: „Chciałem zabrać głos z pragmatycznego 

punktu widzenia, nie wdając się w historię. Jeżeli teraz nie zgodzimy się na przeniesienie 

pomnika na cmentarz żołnierzy radzieckich, to w marcu tego pomnika nie będzie. Natomiast 

przyjmując uchwałę, zachowamy ten element historii, ale w miejscu, które jest do tego 

przeznaczone.” 

 

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi - powiedział: „Chciałem przypomnieć, że 

Komisja już w czerwcu ub. r. wypowiadała się w temacie tego pomnika. Stosowne pismo zostało 

skierowane do Prezydenta Miasta, z prośbą o podjęcie działań mających na celu usunięcie tego 

obiektu z przestrzeni publicznej. Chyba wszyscy zgadzamy się co do tego, że nie ma mowy  

o jakiejkolwiek wdzięczności dla armii radzieckiej. Pomijam już fakt, że nas nie wyzwalała 

armia radziecka, tylko armia czerwona. Na pewno naród polski nie ma powodów do 

wdzięczności armii radzieckiej. Może tylko żołnierzom, którzy faktycznie wyzwalali ziemie  

w naszym kraju. Druga sprawa, wczoraj byłem pod tym pomnikiem. Jego stan i wygląd, to 

wstyd dla rzeszowskiej lewicy i Miasta Rzeszowa. Ten pomnik się rozpada i należy go jak 

najszybciej usunąć. Myślę, że nie ma sensu przenoszenie całego pomnika na cmentarz żołnierzy 

radzieckich, ponieważ on tego nie wytrzyma. Można przenieść ewentualnie jakieś jego 

elementy.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „To są szczegóły 

techniczne. My się nie zajmujmy tym, czy i jak to przenosić.” 

 

 Radny P. Robert Homicki - powiedział: „Pomysł przeniesienia części tego pomnika 

na cmentarz żołnierzy radzieckich jest jak najbardziej słuszny.” 

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - stwierdził: „Chciałem nadmienić, że nigdy nie byłem i nie 

jestem zwolennikiem tego poprzedniego systemu, który na szczęście się skończył. Jestem 

nauczycielem wiedzy o kulturze i staram się szerzej patrzeć na wszelkiego rodzaju zjawiska  

w kulturze, sztuce, przestrzeni miejskiej itd. Burzeniem pomnika nie zmienimy naszej historii.  

Ona była taka, jaka jest, i jej nie zmienimy. Natomiast pomnik może służyć ku pamięci czy ku 

przestrodze. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie mamy żadnej gwarancji, że pomnik 

zostanie przeniesiony na cmentarz żołnierzy radzieckich, bo IPN może na to nie wyrazić zgody. 

Mamy przykład z Dębicy, gdzie Rada Miasta wnioskowała o pozostawienie pomnika  

i przeniesienie go na cmentarz, gdzie leżą żołnierze radzieccy, ale niestety IPN na to nie 

pozwolił, i ten pomnik został całkowicie wyburzony. Jest to smutne, że w taki sposób 

podchodzimy do historii, do symboli. Moje zdanie jest takie, zresztą tego uczę uczniów, że 

potrzeba obiektywizmu, spokoju, braku złych emocji. Niepotrzebnie burzy się pomniki. Bo może 

być tak, że przyjdzie następne pokolenie czy inna opcja polityczna i z powrotem te pomniki 

postawi, a te, które powstały teraz zostaną zburzone. Uważam, że nie powinno się burzyć 

pomników. Oczywiście pomniki Hitlera czy Stalina powinny być usunięte z przestrzeni 

publicznej. Historia pomnika żołnierzy radzieckich, zmiana jego znaczenia, wskazuje na to, że 

w sumie ten pomnik mógłby tam pozostać. Jeszcze raz apeluję o spokój, rozwagę, brak 

zacietrzewienia i złych emocji.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Jest pewne  

w dzisiejszej sytuacji, że ten pomnik tam nie zostanie, bo IPN jasno się tu wypowiedział,  

a Wojewoda go usunie. Więc nie ma się tutaj co łudzić. Myślę, że nasza propozycja stwarza 

szansę, że pomnik będzie przeniesiony. ”      
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 Radny P. Konrad Fijołek - stwierdził: „Chciałem zabrać głos w kwestiach 

technicznych. Pomijam tu kwestie merytoryczne i kulturowe. Chciałem zgłosić kilka pytań  

i wątpliwości. Po pierwsze, z pewnym zaskoczeniem przyjąłem informację, że w Rzeszowie 

mamy jeszcze pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. Byłem przekonany, że Rada Miasta  

I kadencji zdekomunizowała sferę symboliczną w naszym mieście. Ten pomnik w mojej 

świadomości przez wiele lat funkcjonował jako pomnik zwycięstwa. Dlatego brakuje mi takiego 

jednoznacznego stwierdzenia, ze strony konserwatora zabytków czy jasnej kwerendy działań 

Rady Miasta z lat 90-tych, że ten pomnik rzeczywiście nadal ma taką nazwę. Bo ja nie jestem  

o tym przekonany. Uważam, że ten pomnik nie ma już takiego wydźwięku jak wcześniej. 

Chciałbym, żeby przedstawiono dokumenty stanowiące dowód na to, że pomnik ma taką nazwę. 

Wbrew pozorom sprawa jest bardzo poważna. Po drugie, dla mnie kuriozalne jest, że  

w polskim prawodawstwie IPN wydaje opinie, od których nie można się odwołać ani toczyć 

debaty. Jest to zaskakujące postępowanie w demokratycznym państwie. Tym bardziej, że jest  

o co toczyć debatę. Uważam, że pomimo wszystko powinniśmy mieć możliwość odwołania czy 

też toczenia debaty w tym temacie.  A wspominam o tym nie bez kozery, bo w tym samym piśmie 

IPN-u, np. w przypadku ul. X Sudeckiej Dywizji Piechoty, IPN uznał arbitralnie, żeby w nazwie 

ulicy dopisać wyraz „żołnierzy”. Zatem jest to ulica, która oddaje cześć żołnierzom tej czy innej 

formacji. Idąc tym tokiem rozumowania, dlaczego IPN nie napisał, żeby zmienić nazwę 

pomnika na pomnik żołnierzy armii czerwonej, radzieckiej czy innej albo polskich żołnierzy 

wcielonych do armii czerwonej czy radzieckiej? Kończąc, chciałbym się dowiedzieć, jaka na 

dzisiaj jest nazwa tego pomnika, i czy była zmieniana czy nie.” 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - ad vocem: „Dyskusja o nazwie jest bardzo wskazana, 

ale w odniesieniu do pomnika Walk Rewolucyjnych. Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej 

stoi na cmentarzu, w miejscu, gdzie kiedyś było getto żydowskie. Dlatego uważam, że ten 

pomnik nie powinien tam stać.” 

 

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi - odpowiadając Radnemu P. Konradowi 

Fijołkowi, wyjaśnił, że użyta nazwa - pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej, w świetle 

obowiązujących dokumentów jest prawidłowa. W dokumentach posiadanych przez Urząd 

Miasta, pomnik, jako budowla, funkcjonuje pod taką właśnie nazwą.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Kończymy dyskusję. 

Myślę, że argumenty zastały wyczerpane.” | 

 

 Przystąpiono do głosowania:   

 

 Uchwała w sprawie usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii 

Radzieckiej w Rzeszowie - została przyjęta 12 głosami za, przy 4 głosach 

przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących. 
 

Ad. 17. 

 

 Informacja o przeszłych, obecnych i planowanych działaniach Miasta w zakresie 

przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Jest to temat dość 

ważny. Otrzymujemy sporo maili od zaniepokojonych mieszkańców. Przy każdej okazji mówi 

się o stanie powietrza. Nawet dzisiaj była mowa o smogu. Chciałbym żebyśmy z jednej strony 
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mieli świadomość tego, co już zostało zrobione, bo często ze strony mieszkańców są 

niesprawiedliwe zarzuty, że nic się nie robi - takiego sloganu często się używa, a z drugiej 

strony żebyśmy też wiedzieli, jakie są perspektywy w tej materii.” 

 

 P. Małgorzata Wojnowska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

- przedstawiła informację na temat podejmowanych działań zmierzających do ograniczania 

zjawiska niskiej emisji na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Informacja stanowi 

załącznik nr 32 do protokołu.   

 

 Radny P. Bogusław Sak - pozytywnie ocenił działania Miasta na rzecz poprawy 

czystości powietrza. Wyraził niezadowolenie w związku z decyzją Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rezygnacji z realizacji programu KAWKA, który 

był bardzo dobrym programem.    

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Wiadomo, że sprawa czystości powietrza leży 

każdemu na sercu. Dane z ogólnodostępnych badań, które mieszkańcy Zalesia przynieśli na 

dzisiejszą sesję Rady Miasta, są zatrważające. Jest to 100-krotne przekroczenie norm,   

a w godzinach szczytu 200-krotne. Wymiana pieców, to krok w dobrą stronę. Chciałbym 

zauważyć, że jeśli chodzi o czystość powietrza, Rzeszów jest w lepszej sytuacji, np. od Krakowa. 

Mamy korzystniejsze położenie geograficzne. A poza tym nasi poprzednicy zaplanowali tzw. 

ciągi naturalnego nawiewu i wywiewu powietrza. Jako Klub Radnych PiS zwracaliśmy się  

o udostępnienie map obrazujących, gdzie takie ciągi są. Chodzi o to, żeby te ciągi chronić  

i ich nie zabudowywać. W związku z tym, że Miasto się rozszerza, mam pytanie, czy jest 

opracowana koncepcja rozbudowy albo tworzenia nowych ciągów, z wykorzystaniem 

naturalnego ukształtowania terenu? Podnosiliśmy kwestię, że takim naturalnym ciągiem są 

doliny rzek, które są teraz zabudowywane. To jest atrakcyjny teren i koło Wisłoka powstają 

nowe budynki. Warto, żeby Miasto pochyliło się nad tymi tematami. Proszę o informację, czy 

jest opracowana mapa i strategia ochrony terenów w dolinach rzek? Bo to jest wentylacja 

miasta, tzw. „płuca” miasta.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że „Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta zawiera załącznik,  

w którym tego typu rzeczy zaznaczone są na mapach.” 

 

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

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta zawiera opracowanie 

dotyczące systemu przyrodniczego, kierunków nawietrzania i klinów ekologicznych, które 

uwzględniają wszelkie uwarunkowania. Przede wszystkim jest to dolina Wisłoka oraz doliny 

boczne, dolina Przyrwy, dolina Młynówki i niektóre ciągi uliczne służące do przewietrzania. 

Jest bardzo ważne, żeby te doliny były drożne. Żeby nie były zabudowywane, i żeby wywiewanie 

tego złego powietrza odbywało się w sposób naturalny. To opracowanie zostało uchwalone 

przez Radą Miasta i jest dostępne na stronach BIP-u. Jeśli jest taka potrzebna, to możemy ten 

jeden rozdział przygotować i przekazać Państwu Radnym.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zapytał: „Jak to się ma do pozwoleń na budowę w dolinie 

Wisłoka? Powstają tam „drapacze chmur”, które blokują naturalny kanał wywiewu.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Odpowiedź jest prosta. 

Jeśli nie zrobiliśmy planu, to pozwolenie na budowę wydaje się w oparciu o warunki zabudowy, 

a te nie muszą być zgodne ze Studium. To jest błąd w ustawodawstwie od wielu lat. Kolejne 
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rządy i parlamenty bezskutecznie się z tym borykają. Obecny rząd dwa lata już nad tym pracuje. 

Miał być opracowany do końca roku nowy kodeks urbanistyczno – budowlany, ale go nie ma  

i pewnie nieprędko będzie. Miasto nie jest winne. Takie są przepisy.” 

 

 Radny P. Bogusław Sak - stwierdził: „Bardzo istotne są korytarze przewietrzania 

miasta. Ale nie zapominajmy o równie ważnej rzeczy, jaką jest ciepło systemowe. Co z tego, że 

ograniczamy spaliny czy zastąpimy jeden piec drugim piecem. Powinniśmy podejmować 

działania mające na celu zastąpienie pieców ciepłem systemowym oraz likwidować 

zaniedbania poprzez budowę sieci systemowej i sieci cieplnych łączących wszystkie osiedla.  

W sytuacji podłączenia wszystkich mieszkańców do ciepła systemowego, zostałyby obniżone 

koszty ogrzewania i nie byłoby zjawiska niskiej emisji. Jeśli chodzi o ciepło systemowe, mamy 

dobrego wykonawcę i dostawcę ciepła. Pomyślmy jak do tego podejść, aby znaleźć środki 

finansowe, aby MPEC mógł budować te sieci, i w jaki sposób zachęcać mieszkańców i podmioty 

gospodarcze do podłączenia się do sieci systemowej.” 

 

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

pochylić się nad kwestią ciepła systemowego. Rozumiem, że potrzebne są tu dwie strony.  

Z jednej strony MPEC, który może dostarczyć ciepło, a z drugiej strony musi być gotowość 

mieszkańców do podłączenia do sieci, a z tym różnie bywa.”        

 

 Radna P. Grażyna Szarama - stwierdziła: „Problem jest rzeczywiście bardzo poważny 

i złożony. Wymaga ogromnej pracy ze strony Miasta i kompetentnych służb. Informacja, 

przedstawiona przez Panią Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, została 

bardzo dobrze opracowana pod względem merytorycznym i jest dogłębna. Chciałabym się 

dowiedzieć, jak wygląda współpraca z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta, jeśli chodzi 

o kwestię bieżącego reagowania na jakość powietrza. W 2018 r. było kilka dni, gdy jakość 

powietrza była bardzo zła. Czy wtedy transport publiczny był bezpłatny dla mieszkańców 

Rzeszowa, podobnie jak w 2017 roku?       

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił się do Pani Dyrektor 

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o przekazanie Radzie Miasta, w formie 

elektronicznej, przedstawionej informacji. 

 

 P. Małgorzata Wojnowska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

- wyjaśniła: „Program ochrony powietrza dla strefy Miasto Rzeszów, opracowany przez 

Marszałka Województwa, nałożył na Prezydenta Miasta obowiązek opracowania działań 

krótkoterminowych. Na podstawie tych działań, zarządzeniem z 5 września 2017 r., zostały 

określone działania, jakie należy podejmować, gdy wystąpią określone wartości przekroczeń 

norm w powietrzu. To wszystko się dzieje, ale na podstawie monitoringu Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska.” 

  

 Radny P. Sławomir Gołąb - stwierdził: „Chciałem wyrazić uznanie dla działań na 

rzecz czystości powietrza podejmowanych przez Miasto. Proponowałbym wystosowanie do 

nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa apelu dotyczącego wprowadzenie na 

zajęciach również tematów z zakresu ekologii. Jeśli chodzi o kwestię przekroczenia norm na 

Osiedlu Zalesie, o czym wspomniał Radny P. Koryl, jest to w głównej mierze wina samych 

mieszkańców. Jest to osiedle, gdzie jest najwięcej pieców, które najbardziej zanieczyszczają 

powietrze, a mieszkańcy nie chcą podłączyć się do sieci miejskiej. Co do Osiedla Staromieście 

jest możliwość techniczna podłączenia do ciepła systemowego. Można więc spróbować 

zachęcić do tego mieszkańców i przekonać ich, że warto. Nie ukrywam, że na Staromieściu jest 
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mnóstwo takich dymiących kominów, i na pewno zastosowanie takiego rozwiązania mogłoby 

wpłynąć na czystość powietrza. Ponadto chciałem zwrócić się z prośbą o rozważenie 

możliwości wprowadzenia opłaty ekologicznej dla mieszkańców sąsiednich gmin 

wjeżdżających samochodami do Rzeszowa. Bo tak naprawdę to oni są największymi 

trucicielami naszego miasta. Opłatę ekologiczna można byłoby przeznaczyć na finansowanie 

wymiany pieców na nowsze i mniej zanieczyszczające środowisko w Rzeszowie i sąsiednich 

gminach.”  

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - powiedział: „Padło takie zdanie, że w Rzeszowie 

mamy dobry stan powietrza. Myślę, że wszyscy zgodzimy się z tym, że jest to ewidentnie 

nieprawda. To nie jest problem tylko Osiedla Zalesie, ale większości osiedli Rzeszowa. Pytanie, 

co z tym możemy zrobić? Było mówione, że w Studium są wyznaczone kierunki przewietrzania 

miasta. Wszyscy jednak wiemy, że te kanały przewietrzania Rzeszowa w dolinie Wisłoka, 

Przyrwy i Młynówki są zabudowywane. Na moje pytanie, dlaczego tak się dzieje, otrzymałem 

odpowiedź, że przyczyną jest brak planów zagospodarowania przestrzennego i nie można 

zabronić zabudowy. Dlaczego w Rzeszowie nie ma planów od 15 lat? Bo Miasto i Prezydent 

mówi oficjalnie, że plany nie będą opracowywane. Tutaj koło się zamyka. A cierpimy wszyscy   

jako mieszkańcy miasta. Moim zdaniem, informacja, że w ciągu dwóch edycji KAWKI zostało 

wymienionych tylko ok. 200 pieców, to jest bardzo zła wiadomość. Proponowałbym, żebyśmy 

jako Miasto nie oglądali się na dofinansowanie z zewnątrz, tylko opracowali nasz gminny 

program przewidujący dofinansowanie przez Miasto rozbudowy sieci ciepłowniczej do osiedli 

mieszkaniowych, gdzie nie ma ciepła systemowego. Należy próbować podłączać osiedla do 

sieci ciepłowniczej. Wydaje mi się, że jest to dobry kierunek. Jako samorząd Rzeszowa sami 

sobie szkodzimy, ponieważ wydawane są pozwolenia na budowę, w efekcie których w dolinie 

Wisłoka i Młynówki powstają kolejne wieżowce, które jeszcze bardziej powodują blokowanie,  

kanałów przewietrzania miasta. Czyli sami sobie szkodzimy.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Głównym źródłem 

zanieczyszczenia powietrza w Rzeszowie są okoliczne miejscowości. Żeby zmienić ten stan 

rzeczy, trzeba z jednej strony przekonać tych ludzi, żeby nie spalali śmieci, a z drugiej pomóc 

im w wymianie pieców. Program tego rodzaju, w ramach Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego był przygotowywany, i Stowarzyszenie ROF jest gotowe go realizować. 

Barierą dzisiaj jest decyzja Marszałka Województwa i samorządu województwa, żeby ten 

program rozpocząć. W jesieni ub. r. mówiono nam, że zaraz na wiosnę rozpocznie się nabór. 

Tymczasem dzisiaj dowiadujemy się, że nastąpi to najwcześniej w lipcu. Jak znam życie, zanim   

opracuje się szczegóły regulaminu, to ten program nie ma szans zafunkcjonować przed 

następnym okresem grzewczym. Program, o którym mowa jest najlepszym, a zarazem 

najbardziej dostępnym. Bo tam ma być dofinansowanie do indywidualnych gospodarstw nie 

tylko w mieście Rzeszowie, ale w 13 gminach, które leżą wokół miasta. Myślę, że jeśli  

w najbliższym czasie nie okaże się, że ten program będzie przyśpieszony, to przygotujemy 

kolejny apel, tym razem skierowany do Pana Marszałka, o przyspieszenie prac nad 

uruchomieniem tego programu. Oczywiście, oprócz tego ważne są i inne rzeczy, a więc prace 

przy wymianie autobusów, kontrola spalin wydobywających się z samochodów, zmiana układu 

ruchu, jeśli się to da jakoś sensownie zrobić, i dostarczanie ciepła systemowego do osiedli,  

a także rzeczy, które zależą od ustawodawcy, czyli określenie norm dla pieców i paliw.  

W związku z tym kierowanie przez Radnego P. Jerzego Jęczmienionkę ataku na Miasto, jest 

trochę chybione.” 

 

 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „Obowiązkiem Miasta jest chronienie 

najmłodszych mieszkańców. Bardzo dobrze, że w kilku żłobkach są zamontowane oczyszczacze 
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powietrza. Ale może byśmy rozszerzyli ten program i zakupili oczyszczacze powietrza także do 

przedszkoli, zwłaszcza tych, które znajdują się na osiedlach domków jednorodzinnych, np. na 

Staromieściu.”  

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odnosząc się do dyskusji, 

powiedział: „Jeśli chodzi o propozycję zgłoszoną przez Radnego P. Sławomira Gołąba,  

w programie nauczania każdego typu szkół, są tematy związane z czystością powietrza, ochroną 

środowiska itp. Nie ma więc potrzeby kierowania takiego apelu do nauczycieli, bo nauczycieli 

dokładnie wiedzą co mają uczyć. Co do pytania zadanego przez Radną P. Grażynę Szaramę,  

w ub. r. były przez kilka dni bezpłatne przejazdy środkami miejskiej komunikacji zbiorowej. Ale 

okazało się, że nie było tu żadnego efektu, ponieważ liczba pasażerów w tych autobusach 

zupełnie się nie zmieniła. Więc nie ma sensu robienie takiej akcji. Jeśli chodzi o pytanie Radnej. 

P. Danuty Solarz, jeśli chodzi o oczyszczacze powietrza w przedszkolach, taką decyzja została 

podjęta już pół roku temu. W tym roku zbierane są oferty.” 

 

 Radny P. Konrad Fijołek - powiedział: „Temat smogu jest szeroki i wielowątkowy. Na 

koniec debaty powiem taką ciekawostkę w ramach puenty. Kiedyś w Polsce symbolem luksusu 

był kominek we własnym domu, w którym paliło się drewnem. Dzisiaj z najnowszych badań 

wynika, że domy wyposażone w kominek powodują najwięcej smogu w powietrzu. Dlatego 

większość osób zaczyna rezygnować z kominków. To pokazuje jak zmienia się świadomość. My 

jesteśmy na początku drogi uświadamiania sobie powagi problemu. Myślę, że warto byłoby 

zaprosić na jedną z kolejnych sesji Rady Miasta przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska celem przybliżenia tematu czystości powietrza na terenie miasta.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - odnosząc się do propozycji Radnego P. Sławomira Gołąba 

odnośnie rozważenia możliwości wprowadzenia opłaty ekologicznej dla mieszkańców 

sąsiednich gmin wjeżdżających samochodami do Rzeszowa, zwrócił uwagę, że „przyjęcie 

takiego rozwiązania może być mieczem obosiecznym.”    

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Jeśli chodzi  

o propozycję wprowadzenia opłat ekologicznych, tego się nie da zrealizować, bo prawo na to 

nie pozwoli.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Chciałem zadać pytanie, bo Pan 

Przewodniczący powiedział, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Rzeszowie są 

okoliczne miejscowości. Czy są jakieś badania wykonane w tym zakresie?”    

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „To jest informacja 

z opracowania Urzędu Marszałkowskiego. Przekażę ją radnym.”  

 

 P. Małgorzata Wojnowska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

- wyjaśniła: „Wymiana pieców powinna następować wszędzie. Nie tylko w Rzeszowie. Wymiana 

pieców w Rzeszowie nie spowoduje poprawy jakości powietrza.” 

 

 Radny P. Konrad Fijołek - powiedział: „Widziałem analizę dotyczącą czystości 

powietrza Krakowa. Kraków, który ma znacznie więcej kominów niż my i znacznie więcej 

kominów niż obrzeża, zmaga się z problemem tzw. ognistego pierścienia. Tak naprawdę jakość 

powietrza w Krakowie w ciągu dnia nie jest zła. Najgorsza jest wieczorem, kiedy spłyną 

wszystkie dymy z okolicznych miejscowości. Mimo wymiany wielu pieców na terenie Krakowa 

i prowadzonej polityki, jakości powietrza w Krakowie wieczorem nie udaje się poprawić, 
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dlatego że nie jest to poprawiane na zewnątrz. Z przykrością muszę przyznać, że u nas jest tak 

samo. W ciągu dnia mamy dobrą jakość powietrza, a wieczorem dymy z okolicznych 

miejscowości spływają do Rzeszowa. Dlatego kluczowa walka ze smogiem jest właśnie tam. 

Tam tkwi główny problem i ma też charakter ekonomiczny.”    

 

 Radny P. Bogusław Sak - powiedział: „Mam pytanie. Jak Państwo pamiętacie, 

opiniowaliśmy i uchwalaliśmy tzw. program inwestycyjny MPEC do 2023 r. Program ten jest 

realizowany. Wiem, że MPEC praktycznie wyczerpał możliwości finansowe. Bardzo dużo 

mieszkańców, w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych, podjęło temat 

likwidacji piecyków gazowych, kierując się względami poprawy bezpieczeństwa. MPEC nie 

może realizować dodatkowych zadań, czyli rozbudowy węzłów cieplnych, ze względu na brak 

środków finansowych. Czy jest możliwość, aby z budżetu Miasta w jakiś sposób wspomóc 

MPEC tak, aby mógł realizować te zadania, a nie odkładać je na następne lata? Powyższy 

temat łączy się także z kwestią poprawy powietrza.”   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „To był ostatni głos. 

Kończymy ten temat. Rozumiem, że wnioski będziemy wyciągać i pamiętać o tym, co trzeba 

robić.” Następnie w związku z obecnością na sali obrad P. Bogusława Kani - Komendanta 

Miejskiego Policji w Rzeszowie zaproponował zmianę kolejności realizacji porządku obrad, 

polegającą na rozpatrzeniu pkt 33 - sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji  

w Rzeszowie w 2017 r. po omówionym pkt 17, a następnie przystąpienie do rozpatrzenia 

kolejnych punktów, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 

 

 Powyższa propozycja dotycząca zmiany kolejności realizacji porządku obrad - 

została przyjęta bez sprzeciwu ze strony radnych.     

 

Ad. 33. 

 

 P. Bogusław Kania - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie - przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w 2017 r. (sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 

 

 Radna P. Grażyna Szarama - stwierdziła, że przedłożone opracowanie jest 

merytoryczne i precyzyjne. Zwróciła się z prośbą, aby wzorem innych miast Straż Miejska  

w czasie mrozów pomagała nieodpłatnie osobom, których pojazdy się nie uruchomiły.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił uwagę, że prośba zgłoszona  

przez przedmówczynię nie dotyczy omawianego punktu obrad.  

 

 Radna P. Maria Warchoł - powiedziała, że sprawozdanie jest bardzo merytoryczne. 

Wysoko oceniła pracę Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, m.in. jeśli chodzi o spadek 

ogólnej liczby przestępstw, w tym kryminalnych, przy jednoczesnym wzroście wskaźnika 

wykrywalności. Wyraziła zaniepokojenie w związku z informacją, że nastąpił znaczący wzrost 

sporządzanych formularzy „Niebieskiej karty”. Zainteresowana była, jaka jest przyczyna tak 

drastycznego wzrostu tego zjawiska, i czy policja przewiduje podjęcie w tym przedmiocie  

działań prewencyjnych, np. uaktywnienie dzielnicowych.         

 

 P. Bogusław Kania - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie - odpowiadając, 

wyjaśnił, że podane liczby dotyczące wzrostu sporządzonych formularzy „Niebieskiej Karty” 

rzeczywiście są niepokojące, ale to nie oznacza, że przemoc rośnie. Powyższe wynika głównie  
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ze wzrostu świadomości osób pokrzywdzonych i zwiększonego zakresu wiedzy prawnej. 

Analogiczna sytuacja jest z przestępczością narkotykową. Wzrost ujawnionych przestępstw 

wcale nie oznacza, że rośnie problem narkotykowy w mieście. Jest to jakby wskaźnik 

efektywności działań policji. Jeśli chodzi o przestępstwa dotyczące procedur „Niebieskiej 

Karty”, poziom jest w miarę ustabilizowany. Dodał, że jest duże zaangażowanie ze strony 

funkcjonariuszy policji, co ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście oraz 

ograniczenie występowania zjawisk patologicznych i kryminogennych.  

 

 Radna P. Maria Warchoł - wyraziła zaniepokojenie w związku z informacją  

o wzroście ogólnej liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich, w tym pod wpływem 

alkoholu. Zapytała, czy w związku z powyższym policja przewiduje poszerzenia działalności 

profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży.  

 

 P. Bogusław Kania - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie - odpowiedział: „Jeśli 

chodzi o przestępczość nieletnich, myślę, że tych programów oraz przedsięwzięć z zakresu 

profilaktyki społecznej jest wystarczająco dużo. Policja podejmuje wiele działań 

ukierunkowanych na nieletnich, bo jest to późniejsze rozpoznanie środowiska przestępczego. 

Między nieletnim a dorosłym przestępcą jest tylko umowna granica wieku. Więc im bardziej 

rozpoznany te środowiska, tym efekty będą bardziej wymierne w późniejszym czasie.” Dodał, 

że policja realizuje wiele programów skierowanych do dzieci i młodzieży, które mają na celu 

ograniczanie zjawisk patologicznych poprzez szeroko prowadzoną edukację prawną oraz 

propagowanie pożądanych postaw i zachowań oraz promowanie stylu życia bez nałogów.  

Wskazał na potrzebę szerszej współpracy ze szkołami w tym zakresie, przy czym obecną 

współpracę ocenił pozytywnie. 

 

 Radna P. Maria Warchoł - odnosząc się do danych obrazujących wyniki osiągnięte 

podczas pełnienia służby ponadnormatywnej w latach 2013- 2017, zapytała, jaka jest przyczyna 

zmniejszenia kontroli miejsc zagrożonych. Czy to oznacza, że ubywa miejsc zagrożonych? 

 

 P. Bogusław Kania - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie - odpowiedział: 

„Trudno powiedzieć jednoznacznie, czy tych miejsc ubywa. Do tej pory bazowaliśmy tylko na 

naszym rozpoznaniu. Kierując patrole, wskazywaliśmy na podstawie naszych danych, gdzie 

potencjalnie te miejsca są. Od dwóch lat, a dokładnie od września 2016 r., działa Krajowa 

Mapa Zagrożeń. Jest to medium dostępne dla całego społeczeństwa, które dla policji ma 

wskazywać miejsca i obszary zagrożone, specyficzny tryb przestępczości itp. i my mamy 

obowiązek ingerować. Na dzień dzisiejszy, generalnie uznajemy, że to, co nam wskaże obywatel, 

to jest najbardziej wiarygodne. Bo trudno, żeby policjanci wiedzieli, co się dzieje w całym 

mieście. Bazujemy na wiedzy mieszkańców, więc zagrożenia są precyzowane bezpośrednio 

przez mieszkańców. To jest dla nas bardziej wiarygodne, i na to staramy się ukierunkować 

nasze działania, żeby były bardziej efektywne.”  

 

 Radny P. Bogusław Sak - w imieniu samorządu mieszkańców Osiedla 1000-lecia  

i Osiedla Baranówka, złożył podziękowanie za działania podejmowane przez II Komisariat 

Policji, a szczególnie za aktywność i skuteczność dzielnicowych.     

 

 Radny P. Mariusz Olechowski - podziękował za obszerne opracowanie obrazujące 

działalność Komedy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Poruszył kwestie dotyczące zachowania 

kierowców, a zwłaszcza brak włączania w odpowiednim czasie kierunkowskazów, co jest 

przyczyną wielu wypadków drogowych, w tym śmiertelnych. Z roku na rok wzrasta ilość 

kierowców, którzy w ogóle nie włączają kierunkowskazów na skrzyżowaniach, a to powinien 
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być nawyk stosowany za każdym razem, lub włączają je za późno. Jest też problem przy 

korzystaniu z „zielonych strzałek”, co jest przyczyną wielu tragicznych zdarzeń drogowych.  

Zwrócił się o podjęcie prewencyjnych działań, m.in. jeśli chodzi o kulturę jazdy oraz podjęcie 

inicjatywy „Szanuj drugiego kierowcę.” 

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, 

powiedział, że policja nic nie zrobi w zakresie złych nawyków, bo one zostały już wpojone  

podczas szkolenia. Zgodził się z uwagą, że takie nawyki są bardzo niebezpieczne. Jego 

zdaniem, wszyscy użytkownicy ruchu drogowego powinni rozmawiać o tego typu problemach 

i uświadamiać sobie związane z tym zagrożenia. Stwierdził, że jeśli chodzi o dane statystyczne, 

trzeba się nimi ostrożnie posługiwać i analizować je pod wieloma kątami. Wyraził słowa 

uznania za podejmowane działania prewencyjne, które przyczyniają się do zmniejszenia 

przestępczości. Podziękował za merytoryczne opracowanie dotyczące działalności Komedy 

Miejskiej Policji. 

 

 Radna P. Danuta Solarz - poruszyła temat przejść dla pieszych w Rzeszowie, które 

nie są dobrze oświetlone, w miejscach gdzie nie ma ograniczenia prędkości, np. na  

al. Powstańców Warszawy na wysokości akademików i Kina „Helios”, koło Millenium Hall  

i na ul. Hetmańskiej koło sklepów.    

 

 P. Bogusław Kania - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie - odpowiedział, że 

jeśli chodzi o kwestię poruszania się w obrębie ruchu drogowego, problem jest bardzo złożony. 

To jest bardziej kwestia kultury i podejścia każdej osoby jako uczestnika ruchu drogowego.   

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zapytał, czy na terenie Rzeszowa zaginięcia osób odbiegają 

od standardów? Jak wygląda sytuacja z dopalaczami? Czy zwiększyła się liczba patroli  

i interwencji na terenie bulwarów, i czy sytuacja w zakresie przestrzegania ładu  

i porządku na tym obszarze się unormowała.” 

 

 P. Bogusław Kania - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie - odpowiedział, że 

jeśli chodzi o bulwary, Prezydent Miasta podjął decyzję o poprawie infrastruktury w kwestii 

oświetlenia i monitoringu. Wyraził nadzieję, że w związku z powyższym, jak też nowelizacją  

ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w 2018 r. sytuacja na bulwarach ulegnie znaczącej 

poprawie. Jeśli chodzi o kwestię dopalaczy, Rzeszów jest chyba jednym z nielicznych miast  

w Polsce, które nie ma raczej z tym problemu. W Rzeszowie nie ma oficjalnego punktu 

sprzedaży dopalaczy. Problem dopalaczy i środków odurzających jest sferze zainteresowań  

i codziennej pracy Komendy. Jeśli chodzi o kwestię zaginięć osób, Rzeszów absolutnie nie 

odbiega od innych miast. Skuteczność w poszukiwaniach w porównaniu do innych miast  

w kraju jest na bardzo przyzwoitym poziomie, i tutaj nie mamy się czego wstydzić.  

 

 Radny P. Wiesław Buż - w związku z zapowiedzią MSWiA dotyczącą tworzenia lub 

odtwarzania komisariatów policji w każdej gminie, zapytał, czy w tym temacie coś się zmieni? 

 

 P. Bogusław Kania - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie - powiedział, że  

w 2017 r. został odtworzony posterunek w Kamieniu. Obecnie Komenda Miejska Policji  

w Rzeszowie, w porozumieniu z samorządem Błażowej, podejmuje działania odnośnie 

przywrócenia tam posterunku, w III kwartale 2018 r. W chwili obecnej Błażowa, jako jedyne 

miasto w powiecie rzeszowskim, nie ma posterunku. 
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w imieniu własnym i Rady Miasta 

złożył podziękowania za skuteczną działalność Komendy Miejskiej Policji w 2017 r. 

 

 P. Bogusław Kania - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie - podziękował Radzie 

Miasta i Prezydentowi Miasta za dotychczasową współpracę, a przede wszystkim za udzielone 

wsparcie finansowe.  

 

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - w imieniu Prezydenta Miasta 

podziękował za dotychczasową współpracę i pogratulował osiągnięć Komendzie Miejskiej 

Policji w Rzeszowie.   

 

Ad. 18. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic 

Miłocińskiej, Furtaka (druk nr LV/1/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic Miłocińskiej, Furtaka - została przyjęta 

jednogłośnie (17 głosami za). 

 
Ad. 19. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic 

Podwisłocze, Kujawskiej, Wioślarskiej, Rumiankowej, Drukarskiej (druk nr LV/2/2018). 

Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

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

 

 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic Podwisłocze, Kujawskiej, Wioślarskiej, 

Rumiankowej, Drukarskiej - została przyjęta jednogłośnie (17 głosami za). 

 
 Dalszą część obrad prowadził P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta.  

 

Ad. 20. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicach 

Mieczykowej, Krzywoustego, Furtaka i Herbowej (druk nr LV/3/2018). Projekt uchwały wraz 

z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
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 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ulicach Mieczykowej, Krzywoustego, Furtaka i Herbowej 

- została przyjęta jednogłośnie (18 głosami za). 

 
Ad. 21. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Osmeckiego 

w Rzeszowie (druk nr LV/4/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Osmeckiego w Rzeszowie - została przyjęta 

jednogłośnie (17 głosami za). 

 
Ad. 22. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Senatorskiej (druk nr LV/6/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej - została przyjęta jednogłośnie 

(17 głosami za). 

 
Ad. 23. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Karkonoskiej (druk nr LV/11/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 39 do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Karkonoskiej - została przyjęta jednogłośnie 

(17 głosami za). 

 
Ad. 24. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  
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ul. Baldachówka w Rzeszowie (druk nr LV/18/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Baldachówka w Rzeszowie - została 

przyjęta jednogłośnie (18 głosami za). 

 
Ad. 25. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy  

ul. Słocińskiej (druk nr LV/19/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 41 do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej - została przyjęta jednogłośnie 

(16 głosami za). 

 
Ad. 26. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie (druk nr LV/20/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 42 do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie - została 

przyjęta jednogłośnie (14 głosami za). 

 
Ad. 27. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (druk  

nr LV/21/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 43 

do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości - została przyjęta jednogłośnie (14 głosami za). 
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Ad. 28. 

 
 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Bolesława 

Prusa (druk nr LV/22/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 44 do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych przy ul. Bolesława Prusa - została przyjęta 

jednogłośnie (19 głosami za). 

 
Ad. 29. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 45 do protokołu.  

 

 Radna P. Danuta Solarz - poprosiła o dokładniejsze informacje na temat 

przedłożonego projektu uchwały. 

 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

odpowiadając, wyjaśnił: „Chciałem poinformować, że w 2012 r. została podpisana, taka dość 

trudna, umowa ze wszystkimi firmami lekarskimi, które w tym budynku funkcjonują. Oprócz 

stawki, która była zaakceptowana przez Radę, był tam harmonogram remontów na okres  

30 lat, które spółki lekarskie mają przeprowadzić w tym obiekcie. MZBM czuwa nad tym, aby 

zaplanowany w każdym roku remont, został wykonany. Ponieważ część tego lokalu chce przejąć 

spółka, która świadczy usługi medyczne dla mieszkańców, w tym momencie chcemy, aby spółka 

weszła w część umowy, i żeby ją również obowiązywał harmonogram przeprowadzanych 

remontów. W sytuacji, kiedy wystąpi potrzeba wprowadzenia tam kogoś z wolnego rynku, to ta 

umowa będzie o tyle trudna dla nowego najemcy, że również musi się zgodzić albo na dużo 

wyższy czynsz albo na partycypowanie w części kosztów remontów, które są tam zaplanowane.”      

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy - została przyjęta 

jednogłośnie (18 głosami za). 
 

Ad. 30. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Kochanowskiego w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 46 do protokołu.  

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
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 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie - została 

przyjęta jednogłośnie (17 głosami za). 

 
Ad. 31. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

al. Niepodległości w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 47 do protokołu.  

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania 

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy al. Niepodległości w Rzeszowie - została 

przyjęta jednogłośnie (18 głosami za).  

 
Ad. 32. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. Targowej 

1 i 3). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 48 do 

protokołu.  

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania 

 
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - 

została przyjęta 17 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 
Ad. 32 a. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości przy 

ul. Jagiellońskiej 26). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik 

nr 49 do protokołu.  

 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Podczas dyskusji na Komisji Gospodarki 

Komunalnej, gdy był poruszany ten temat, nabrałem wątpliwości co do zasadności 

dokonywania zamiany tych działek. Oczekiwałbym szerszych wyjaśnień w tym przedmiocie, 

ponieważ mówimy o działkach bardzo wartościowych, znajdujących się w samym centrum 

miasta. Biorąc pod uwagę ekwiwalent obszarowy proponowanej zamiany, nie mówię tutaj  

o wartości nieruchomości jako takiej, tylko o obszarze, który jest przedmiotem tej zamiany, co 

w przypadku centrum miasta ma bardzo duże znaczenie pod względem zagospodarowania tej 

przestrzeni i pomysłu na to, jak można w sposób optymalny ten teren zagospodarować,  

uważam, że dzisiaj nie powinniśmy w tym temacie podejmować decyzji. Jest to decyzja bardzo 

odpowiedzialna z perspektywy przyszłości, rozwoju miasta, tego jak będzie się kształtował 

układ urbanistyczny, co w tym strategicznie ważnym miejscu w przyszłości może powstać. 
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Uważam, że dzisiaj nie powinniśmy taką „lekką ręką” głosować za przeprowadzeniem tej 

zamiany, uwzględniając wszelkie sprawy związane z MOPS-em. Prosiłbym, żeby jeszcze 

zastanowić się nad tą uchwałą i przedyskutować ją szerzej na Komisji Gospodarki Komunalnej. 

Dlatego zgłaszam wniosek o ponowne skierowanie uchwały do Komisji Gospodarki 

Komunalnej. Nie chodzi tu o żaden interes polityczny, tylko o interes Miasta. Chodzi o to, żeby 

zadbać o to, aby strategicznie ważne tereny były przedmiotem naszej szczególnej troski.” 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - powiedział: „Podane są 

powierzchnie nieruchomości wraz z budynkami, na jakich się znajdują. Nie ma podanych 

wartości, dlatego że my nie zamieniamy się powierzchniami, tylko wartości dokonywane są 

przez rzeczoznawców majątkowych, którzy szacują nieruchomość według odpowiednich 

przepisów. Jeśli chodzi o wartość, będzie ona oceniona i uwzględniona. Jeśli chodzi o potrzeby, 

to jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, MOPS ma coraz więcej obowiązków, m.in. związanych  

z realizacją „Programu 500 plus”, a przy tym bardzo złe warunki lokalowe, co zmusza Miasto 

do poszukiwania takich rozwiązań, aby MOPS mógł normalnie funkcjonować. W związku z tym  

przedstawiamy projekt uchwały.” 

 

 P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - powiedział: 

„Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej temat został bardzo szczegółowo wyjaśniony 

przez Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem oraz Dyrektora MOPS-u. Zamiana jest korzystna 

dla Miasta. Nie jest to zamiana powierzchniowa, lecz wartościowa. Jeśli chodzi o budynek, 

który będzie wybudowany na tej działce z przeznaczeniem pod działalność MOPS-u, będzie to 

budynek wielopoziomowy. Łącznie z budynkiem towarzyszącym będzie to ponad 2 tys. metrów, 

która to powierzchnia jest niezbędna do działalności MOPS-u. Nasze działki są bardzo 

atrakcyjne i będą wycenione bardzo wysoko. Stąd projekt uchwały dotyczący zamiany 

nieruchomości.  Powinniśmy dzisiaj podjąć tę uchwałę, a nie odwlekać tematu w czasie. Jest to 

o tyle istotne, aby w trakcie procesu inwestycyjnego móc uzgodnić kwestię powierzchni, która 

zostanie w odpowiedni sposób zrealizowana przez obecnego inwestora, już pod potrzeby 

MOPS-u.” 

 

 Radny P. Marcin Fijołek - stwierdził: „W moim przekonaniu nie jest istotne patrzenie 

na perspektywę zamiany tych działek pod względem wartości nieruchomości. Uważam, że  

w sytuacji, gdy mówimy o centrum miasta, o strategicznie ważnym położeniu, to powinniśmy 

nie tyle zwracać uwagę na wartość działek, wynikającą m. in. z usytuowanych na nich 

nieruchomości, ale również pod względem powierzchni tych działek. Bo powierzchnia gruntu 

w centrum miasta ma trochę inną wartość niż tylko wartość wynikająca z oceny rzeczoznawcy, 

ponieważ ma też taką wartość przestrzenną, urbanistyczną, która wpłynie na to, jak miasto  

w tym miejscu będzie wyglądało. Tym bardziej powinniśmy popatrzeć na te działki z takiej 

perspektywy. Tu nie chodzi o to, że dostaniemy ekwiwalentność jednej działki za drugą, bo na 

jednej będzie wybudowany nowy budynek, co do którego też mam duże wątpliwości. Chodzi  

o sposób, w jaki później miała być dokonywana zamiana i realizowana inwestycja. Dla mnie ta 

kwestia nie jest do końca czytelna i jasna. Uważam, że to powinno być przedmiotem głębszej 

refleksji. Mówimy o naprawdę ważnych gruntach w środku miasta. Wnioskuję, żeby uchwałę 

ponownie skierować pod obrady Komisji.”     

 

` P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - powiedział: 

„Tak, jak mówił Radny P. Marcin Fijołek, oprócz wartości finansowej jest wartość dodana 

taka, że MOPS zostaje w centrum miasta, w więc pozostaje łatwość komunikacji, dojazdu. Jest 

to plusem. Żeby dostosować ten budynek pod potrzeby MOPS-u, trzeba te pomieszczenia 
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odpowiednio przygotować. Zmiana będzie na zasadzie wyceny, a wycena majątku naszych 

działek, po wycenie rzeczoznawcy. Prezydent może decyzją tę wartość podnieść.”      

 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „O lokalizacji MOPS-u dyskutujemy od dość 

dawna. Rzeczywiście byłoby świetnie, gdybyśmy sfinalizowali te dyskusje konstruktywną 

propozycją przeniesienia MOPS-u w nowe, odpowiednio położone miejsce w centrum miasta. 

Jednak uważam, że dzisiaj nie powinniśmy podejmować decyzji w tym temacie.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - stwierdził: „Zgadzam się, że jest zbyt wiele pytań  

i niejasności w tym temacie. Ten teren traktuję w kategorii „sreber rodowych”. To jest teren 

naprawdę bardzo wartościowy i położony w strategicznym miejscu. Druga rzecz, ten teren 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie, koło galerii, jednego ze znanych biznesmenów. 

Następna sprawa. Poinformowano nas, że ten właściciel, który teraz zaczął budowę, dostanie 

kredyt od banku, jeżeli przedstawi umowę na wynajem pomieszczeń biurowych. Chodzi o to, 

czy Miasto sprawdziło, czy on ma ten kredyt czy nie. Jego pomysł na biznes jest taki, że jeżeli 

zostanie podpisany list intencyjny, to bank udzieli mu kredytu. Ale to nie jest tak, że Miasto 

może podpisać list intencyjny bez późniejszych perturbacji prawnych. Co się stanie, chociaż 

zakładamy, że inwestor jest uczciwy, jak np. splajtuje i nie wybuduje tego budynku? Albo  

np. nie będzie chciał zamienić? Czy są jakieś umowy przedwstępne? Mówimy o ogromnych 

kwotach. Czy wszystko jest na słowo? Pokażcie nam umowę przedwstępną, którą ewentualnie 

podpiszemy z biznesmenem, żeby on później nie mógł się wycofać. Chodzi o umowę 

zabezpieczającą nasze prawa. Następna kwestia dotyczy projektu budynku. Ten projekt i jego 

koncepcja była przystosowana na biurowiec. Budynek dla MOPS-u powinien uwzględniać 

specyfikę i potrzeby tej jednostki. Jest masę pytań, które nas nurtują. Uważam, że sama idea, 

samo założenie, żeby w końcu MOPS miał budynek, na który zasługuje, nie budzi wątpliwości. 

Ale są  pytania, które wymagają wyjaśnienia i przedyskutowania.” 

 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Chciałem 

zwrócić uwagę, że kwestia brzmienia umowy przedwstępnej, to już kompetencja organu 

wykonawczego. My dajemy zgodę albo nie. Ale nie będziemy wkraczać w kwestię zapisu umów, 

bo nawet nie możemy.” 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - wyjaśnił: „Nie ma żadnych 

umów pomiędzy Miastem a tym potencjalnym przedsiębiorcą. Jeżeli chodzi o dokonanie  

zamiany, to zamiana nastąpi dopiero wtedy, gdy ten budynek powstanie. Wizualizacja tego 

całego terenu dotyczy skrawka, na którym ten biurowiec dla MOPS-u ma powstać i dalszej 

części tych działek, na których znajduje się obecnie MOPS przy ul. Jagiellońskiej i Estrada. To 

będzie biurowiec, bo tam będą pracować pracownicy MOPS-u, a budynek będzie 

przystosowany do specyfiki jednostki. M.in. będą windy przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Miejsce jest bardzo dobre. Jeśli chodzi o sam fakt budowy, to proszę się 

zastanowić, czy lepiej, żebyśmy budowali, czy lepiej żebyśmy mieli budynek gotowy, który 

będzie nam odpowiadał i wymienili się za działki sąsiednie? Wraz z Dyrektorem MOPS-u 

dyskutowaliśmy na ten temat bardzo długo. Przede wszystkim Dyrektor MOPS-u uznał, że jest 

to bardzo dobre miejsce, jeżeli chodzi o lokalizację. Uważamy, że jest to najszybsza forma 

pozyskania przez Miasto biurowca z prawdziwego zdarzenia. A zadań z zakresu pomocy 

społecznej ciągle przybywa. Obecnie warunki pracy MOPS-u są bardzo niekomfortowe dla 

pracowników, jak i dla osób, które korzystają z pomocy. Jeszcze raz podkreślam, że nie ma tu 

żadnych umów, ani żadnych ustaleń. Chcieliśmy, żeby Państwo wyrazili zgodę, bądź nie, na to, 

żebyśmy mogli ten temat dalej realizować.” 
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 Radny P. Grzegorz Koryl - odpowiedział: „Pomysł biznesmena jest taki, że dostanie 

kredyt na podstawie naszego listu intencyjnego. Jeżeli dostanie kredyt na podstawie naszego 

listu, to nie będziemy mieć wpływu na to, co się tam będzie działo, bo to jest prywatny inwestor.” 

 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - wyjaśnił:  

„Chciałem zwrócić uwagę, na Komisji Gospodarki Komunalnej, było o tym mówione, że 

inwestor posiada kredyt. W oparciu o umowę kredytow, którą posiada, powinien zacząć 

komercjalizować, czyli próbować wynająć ten budynek. Ta uchwała pozwoli inwestorowi 

pokazać bankowi, że ma najemcę i chętnego na ten budynek. Kredyt jest udzielony i w oparciu 

o umowę kredytową ta inwestycja jest już wykonywana.” 

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - powiedział: „Jeśli chodzi o dyskusję, odnoszę wrażenie, 

że to jest takie „szukanie dziury w całym”. Jestem za przyjęciem uchwały, który umożliwi 

rozwiązanie problemu warunków lokalowych MOPS-u.” 

 

 Radny P. Robert Homicki - wyraził podobne zdanie jak przedmówca. Powiedział: „To 

jest takie „drążenie tematu na siłę”. Jak radni z Klubu PiS będą po raz kolejny kiedyś podnosić 

rękę za przekazaniem za 1 % wartości nieruchomości dla jednej z instytucji, to oczekuję, że 

również wtedy będą tak drążyć temat.” 

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - stwierdził, że przedłożony projekt uchwały jest 

zasadny i opowiedział się za jego przyjęciem na dzisiejszej sesji. Argumentował: „Nadarzyła 

się świetna okazja. Miejsce jest idealne, budynek rozwiąże problemy lokalowe MOPS-u na 

przyszłość i będzie służyć osobom korzystającym z pomocy MOPS-u, których ciągle przybywa.”  

 

 Radna P. Grażyna Szarama - zwróciła się o udzielenie wyjaśnień na temat projektu 

uchwały przez Dyrektora MOPS.  

 

 Radny P. Marcin Deręgowski - zwrócił uwagę, że projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, w którym uczestniczył także 

Radny P. Marcin Fijołek. Optował za przyjęciem uchwały.  

 

 Radny P. Janusz Micał - opowiedział się za przyjęciem uchwały. Powiedział: „Nie 

utrudniamy tej zamiany. Z tego, co rozumiem, jedna i druga działka jest miejska. Po zamianie 

dalej będą to działki miejskie. Czy tak? Zgłaszam wniosek o zamknięcie dyskusji.”  

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Zamieniamy 

działki miejskie na działki, których właścicielem jest, powiem w skrócie, Pan Andrzej Madera.”  

 

 Radny P. Marcin Fijołek - zapytał: „Kto jest właścicielem działek sąsiadujących  

z działką, którą Miasto chce oddać?  

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że powyższe 

obrazuje załącznik graficzny do projektu uchwały.  

 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do pytania, 

powiedział: „Ul. Jagiellońska i Pan Podkulski, Galeria Grafika po prostu. Ale jeśli myśli Pan, 

ze Pan Madera odda coś Panu Podkulskiemu za darmo, to nie sądzę.”   
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 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Rozmawiamy o bardzo ważnym aspekcie. 

Naszą intencją nie jest blokowanie rozwoju MOPS-u. Rozumiemy, że MOPS potrzebuje 

dogodnych warunków do pracy. Nie jesteśmy przeciwni podejmowaniu uchwały, ale sprawa 

wymaga dogłębnego wyjaśnienia, żebyśmy nie weszli w sytuację, która będzie niejednoznaczna. 

W 2010 r. MOPS miał kosztorys nadbudowy, która miała kosztować 800 tys. zł, ale Miasto się 

na nią nie zdecydowało. Później MOPS miał dostać środki, i były wydane pieniądze, na gotową 

kompletną dokumentację nadbudowy. Następnie Miasto wydało pieniądze na budynek dla 

MOPS-u przy ul. Marszałkowskiej, na strategię wybudowania z wykorzystaniem usytuowanej 

tam szkoły. Tak naprawdę Miasto miało czas i myślało, ale do tej pory nic nie zrobiło. Teraz 

jest koncepcja, ale jest zbyt dużo pytań i wątpliwości. Nie można doprowadzać do takiej 

sytuacji, że my dajemy komuś list intencyjny, i on na tej podstawie realizuje inwestycje, a my 

nie mamy żadnych umów. To wszystko jest oparte na zasadzie „dżentelmeńskich umów”. Nie 

uzyskałem informacji, które przekonałyby mnie dzisiaj do głosowania za uchwałą.”    

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Nadbudowa 

istniejącego budynku MOPS-u przy ul. Jagiellońskiej, nie rozwiązałaby problemu, ponieważ 

byłaby tam ok. 100 metrów powierzchni. Jeżeli chodzi o budynek po szkole przy  

ul. Marszałkowskiej, kosztorys na przebudowę szkoły wyniósł 6 mln zł. Jesteśmy przekonani, po 

dokonaniu analizy z Dyrektorem MOPS-u, że zamiana na pewno nie będzie kosztowała Miasto  

6 mln zł.” 

 

 P. Jacek Gołubowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 
powiedział: „Tak jak tu było mówione, albo dziś albo nigdy. Jest możliwość wyrażenia przez 

Państwa woli zamiany. Sama zamiana, to jest jeszcze dalsza perspektywa, bo najpierw musi ten 

budynek powstać, te nieruchomości muszą być wycenione, a dopiero wtedy można mówić  

o zamianie. To jest długa droga. Trzeba jednak od czegoś zacząć. Nie od umów przedwstępnych, 

bo tutaj Pan Prezydent złamałby prawo, gdyby taką umowę podpisał, tylko od wyrażenia woli 

przez Radę Miasta. Budowa nie jest rozpoczynana w tej chwili, tylko budynek jest już  

w połowie gotowy. Na wrzesień mam „dostać klucze”. Mówię w sensie przenośnym, bo tak 

deklaruje Pan Madera, że we wrześniu „odda klucze”. Oczywiście, jeżeli Rada Miasta wyrazi 

zgodę i jeśli cała procedura będzie szła w tym kierunku.” 

 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Pan Madera 

też trochę ryzykuje, bo przystosowuje budynek pod potrzeby MOPS-u, a ostatecznie nie 

wiadomo, czy dojdzie do zamiany, i czy to wszystko dobrze się skończy.”      

 

 P. Jacek Gołubowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 
powiedział: „Pan Madera póki co realizuje „open space”, a dopiero w momencie, jak będzie 

wyrażona wola przez Radę Miasta i podpisany list intencyjny pomiędzy Panem Maderą  

a Panem Prezydentem, umówimy się konkretnie co na danej kondygnacji ma być, i jak to ma 

wyglądać pod potrzeby MOPS-u”   
           
 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Za wnioskiem Radnego P. Marcina Fijołka dotyczącym skierowania projektu 

uchwały do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Komunalnej - głosowało 

5 radnych, 14 radnych było przeciwnych, żaden radny nie wstrzymał się od głosu.  

Wniosek nie został przyjęty 
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 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - 

została przyjęta 15 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym.  

 
Ad. 33  

 

 Temat został rozpatrzony po pkt 17.  

 

Ad. 34. 

 

 P. Artur Kondrat - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

zamieszkałymi na terenie osiedli Biała i Drabinianka w sprawie zmiany granic osiedli (druk  

nr LV/5/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 50 

do protokołu.  

 

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

 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

zamieszkałymi na terenie osiedli Biała i Drabinianka w sprawie zmiany 

granic osiedli - została przyjęta 13 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 

1 głosie wstrzymującym.  
 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Chciałbym Państwa 

przy okazji zapytać, tak sondażowo, czy byłoby poparcie dla projektu uchwały o utworzeniu 

osiedla Zawiszy. Jak zwykle w tych przypadkach, wymagałoby to najpierw przeprowadzenia 

konsultacji, a więc zajmuje trochę czasu, a tego czasu akurat mamy mało. Więc gdybyście 

Państwo uważali, że warto takie osiedle powołać, a w moim przekonaniu warto, to byśmy może  

postarali się w szybkim terminie przygotować projekt stosownej uchwały o przeprowadzeniu 

konsultacji, a w następstwie, jeśli wyniki konsultacji byłyby pozytywne, ustanowić osiedle 

Zawiszy, wydzielając je z dotychczasowgo osiedla Dąbrowskiego. Proszę o krótkie stanowiska 

w tej sprawie.” 

 

 Radny P. Janusz Micał - pozytywnie odniósł się do propozycji utworzenia osiedla 

Zawiszy.  

 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował, że Klub 

Radnych „Rozwój Rzeszowa” wstępnie pozytywnie ocenił potrzebę utworzenia osiedla 

Zawiszy.  

 

Ad. 35.  

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok. Projekt uchwały wraz z załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 51 do protokołu.  

 

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



str. 62 
 

   

 Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,  

z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok – została przyjęta jednogłośnie  

(14 głosami za).    

 
Ad. 36. 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody 

inżynier.” Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 52 do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego 

Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier” - została przyjęta jednogłośnie  

(14 głosami za).    

 
Ad. 37. 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa. Projekt uchwały 

wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 53 do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego 

Miasta Rzeszowa - została przyjęta jednogłośnie (14 głosami za).    

 
Ad. 38. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2018 roku (druk  

nr LV/12/2018). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 54 

do protokołu.  

 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zwrócił się o rozważenie 

możliwości udzielenia wsparcia finansowego podmiotom opiekującym się bezdomnymi 

kotami.  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - poparł zgłoszoną propozycję.    

 

 Przystąpiono do głosowania: 
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 Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Rzeszowa w 2018 roku - została przyjęta jednogłośnie (14 głosami za).    
 

Ad. 39. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (druk nr LV/13/2018). Projekt 

uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 55 do protokołu.  

 

 Radny P. Robert Homicki - opowiedział się przeciwko podejmowaniu uchwały. 

Powiedział: „Znam i rozumiem uzasadnienie wniosku. Uważam, że proponowana nazwa 

„Rondo im. Rozstrzelanych 1 czerwca 1943 r.”, oprócz tego, że jest za długa, jest jeszcze 

„masakryczna”. Dalej krążymy wokół tematu martyrologii narodu polskiego, wokół ofiar, krwi, 

śmierci itd. Pewnie zaraz znajdzie się argumentacja, że mieszkańcy tak chcieli, ale my jako 

 Rada Miasta musimy stać na straży i bronić zdrowego rozsądku. Ta nazwa jest dla mnie nie 

do przyjęcia. Za chwilę przyjdą kolejni mieszkańcy i zgłoszą propozycję nazwy, np.  

ul. zaczadzonych 1 kwietnia, powieszonych 2 grudnia, podpalonych 7 sierpnia. Wnioskuję  

o odrzucenie tego wniosku.” 

  

 Radny P. Waldemar Wywrocki - w imieniu mieszkańców Staroniwy, podziękował za 

przygotowanie projektu uchwały i zaapelował o jej przyjęcie. Powiedział: „Ta uchwała 

przybliża historię, bardzo tragiczną, naszego narodu i tego, co spotkało właśnie w Staroniwie  

44 mężczyzn. I tyle w tym temacie.”     

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Ci rozstrzelani są już 

upamiętnieni na Staroniwie. Jest obelisk, jest tablica. Stąd wywodzi się nazwa ulicy Bohaterów. 

Więc myślę, że Radny P. Robert Homicki ma tutaj rację.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - jego zdaniem, proponowana nazwa „Rondo  

im. Rozstrzelanych 1 czerwca 1943 r. winna być bardziej sprecyzowana i uzupełniona, np.  

o wyrazy „przez niemieckiego okupanta. Powinna być tam tablica przybliżająca historię 

tragicznych wydarzeń. Powiedział: „Jeśli jest taka wola mieszkańców powinniśmy ją 

uszanować, ale osobiście uważam, że nadanie rondu takiej nazwy nie za bardzo honoruje 

pamięć ofiar tej tragedii. Powinna być bardziej wyeksponowana kwestia związana  

z pomnikiem.”     

 

 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „Mówiliśmy o tym, że mamy ul. Bohaterów, 

ale jak ta ulica była nadawana, to też wielu mieszkańców nie rozumiało, o jakich bohaterów 

chodzi, bo była enigmatyczna nazwa tej ulicy. Ale rzeczywiście mamy to upamiętnione. To 

wydarzenie było najtragiczniejszym wydarzeniem w historii Rzeszowa, które Niemcy dokonali 

na cywilnej ludności Rzeszowa. Zginęły 44 osoby. W większości ludzie byli wywleczeni z domów 

i rozstrzelani, i to całe rodziny. A dlaczego tak się stało? Bo na Stacji Staroniwa został 

ostrzelany transformator i parę godzin nie było prądu dla WSK, dawnej fabryki PZL. Jest to 

wydarzenie, które żyje w tych mieszkańcach, bo żyją ludzie, którzy stracili swoich najbliższych. 

Myślę, że jeżeli jest im to tak bliskie i tak bolesne, to należałoby nadać rondu nazwę „Rondo 

im. Rozstrzelanych 1 czerwca 1943 r.” Tylko nie wiem, czy nie należałoby nazwę doprecyzować  

o wyrazy „przez Niemców”, tak żeby nazwa była pełna.”        
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 Radny P. Marcin Fijołek - opowiedział się za podjęciem uchwały. Powiedział: 

„Mówimy tutaj o rondzie, więc nie ma tutaj problemu zbyt długich nazw adresów. Nie widzę tu 

żadnego problemu. Wprost przeciwnie. Bardzo dobrze, że chcemy uhonorować i uczcić pamięć 

ofiar osób, które oddały życie za ojczyznę.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa 

- została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym.  

 
Ad. 40. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk nr LV/14/2018). Projekt 

uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 56 do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa - 

została przyjęta 13 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym.  

 
Ad. 41. 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Miejskiego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018 - 2021 (druk nr LV/15/2018). Projekt uchwały 

wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 57 do protokołu.  

 

 Radna P. Maria Warchoł - wyraziła ubolewanie, że tak ważna sprawa, jak problem 

przemocy w rodzinie, została umieszczona w końcowym punkcie porządku obrad. Tym 

bardziej, że jak wynika z przedstawionych materiałów, wzrasta ilość rozpoznawanych spraw 

dotyczących stosowania przemocy. Pozytywnie oceniła przedłożony program oddziaływań 

korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018 - 2021. 

Zapytała, jak liczną grupę osób zamierza się objąć ww. programem, i czy planuje się jego 

kontynuację.  

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Ta liczba będzie 

uzależniona od tego, ile będzie zgłoszonych osób. W programie jest określone, kto może 

zgłaszać osoby do ww. programu. W zależności od tego, ile tych osób będzie, tyle programów 

będziemy realizować. Wiadomo, że część tych osób się nie zgłosi. Natomiast, jeśli będzie taka 

potrzeba, będziemy program powtarzać.”      

 

  P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do uwagi Radnej  

P. Marii Warchoł, powiedział: „Jeżeli Państwo uznajecie, że w porządku obrad są jakieś 

nieprawidłowości tego typu, że np. coś jest umieszczone za późno, to przecież na początku sesji 

można zgłosić wniosek o przeniesienie danego punktu. Ustalając porządek obrad, staram się 

zachować rangę tematów, ale pewnie nie zawsze się to udaje.” 
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 Przystąpiono do głosowania:     

    

 Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego programu oddziaływań 

korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 

2018 - 2021 - została przyjęta jednogłośnie (16 głosami za).  

 
Ad. 42.  

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 

(druk nr LV/16/2018).  Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik 

nr 58 do protokołu.  

 

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

 Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2018 - 2020 - została przyjęta jednogłośnie (15 głosami za).  

 
Ad. 43.  

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu pn. „Maluch do 

żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”  

w ramach działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (druk nr LV/23/2018). 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 59 do protokołu.  

 

 Radna P. Danuta Solarz - pozytywnie odniosła się do przedłożonego projektu 

uchwały.  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Trzeba przyznać, że projekt uchwały opiera 

też swoje fundamenty o projekt rządowy. Podczas Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 

Społecznej przekazano nam informację, które cieszą, że Miasto potrafi skorzystać z programów 

rządowych, i że dość sporą kwotę Miasto już otrzymało i otrzyma. To były pieniądze 

przeznaczone na żłobki i na dzieci niepełnosprawne.”    

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - powiedział: „Miasto korzysta  

i korzystało z tego programu rządowego. Cieszymy się, że obecny rząd realizuje program, który 

był realizowany przez poprzedni rząd. W poprzednich latach też pozyskaliśmy dużą kwotę na 

żłobki.”     

 

 Przystąpiono do głosowania:  

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania  

i realizacji projektu pn. „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki 

żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” w ramach działania 7.4 Rozwój opieki 

żłobkowej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - została przyjęta jednogłośnie  

(15 głosami za).  

 
Ad. 43 a.  

 

 P. Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie rozpatrzenia skargi. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 60 

do protokołu.  

 

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

 

 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi - została przyjęta 13 głosami 

za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. 

 
Ad. 44.  

 

 Interpelacje radnych stanowią załączniki nr 61 i 62 do protokołu. 

 Dalszą część obrad prowadził P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta.  

Ad. 45. 

1/ 

 Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 

16 stycznia do 16 lutego 2018 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 63 do protokołu). 

 

2/ 

 Radni otrzymali sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Miasto Rzeszów za 2017 rok (sprawozdanie stanowi załącznik nr 64 do protokołu). 

  

Na LV sesji odbytej w dniu 27 lutego 2018 roku Rada Miasta Rzeszowa 

podjęła następujące uchwały:   

 
1. Uchwała Nr LV/1271/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr LV/1272/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

 

3. Uchwała Nr LV/1273/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r.  

 

4. Uchwała Nr LV/1274/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. 
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5. Uchwała Nr LV/1275/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej  

z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej 

rozliczania. 

 

6. Uchwała Nr LV/1276/2018 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa 

konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części 

budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 rok. 

 

7. Uchwała Nr LV/1277/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 296/1/2018 pomiędzy potokiem Przyrwa  

a ul. Dębicką na osiedlu Bzianka w Rzeszowie. 

 

8. Uchwała Nr LV/1278/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/524/2012 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 235/3/2012 „Prochownia” w rejonie  

ul. Bałtyckiej w Rzeszowie. 

 

9. Uchwała Nr LV/1279/2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie. 

 

10. Uchwała Nr LV/1280/2018 w sprawie ustanowienia płatnych niestrzeżonych miejsc 

postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ul. Gen. Dworaka  

w Rzeszowie oraz warunków korzystania z nich. 
 

11. Uchwała Nr LV/1281/2018 w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie zadania budowy parkingu 

wielopoziomowego przy basenach Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 

12. Uchwała Nr LV/1282/2018 w sprawie usunięcia pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej 

w Rzeszowie. 
 

13. Uchwała Nr LV/1283/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic Miłocińskiej, Furtaka. 
 

14. Uchwała Nr LV/1284/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic Podwisłocze, Kujawskiej, Wioślarskiej, Rumiankowej, 

Drukarskiej. 
 

15. Uchwała Nr LV/1285/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ulicach Mieczykowej, Krzywoustego, Furtaka i Herbowej. 
 

16. Uchwała Nr LV/1286/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Osmeckiego w Rzeszowie. 
 

17. Uchwała Nr 1287/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej. 
 

18. Uchwała Nr LV/1288/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Karkonoskiej. 
 

19. Uchwała Nr LV/1289/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Baldachówka w Rzeszowie. 
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20. Uchwała Nr LV/1290/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej. 
 

21. Uchwała Nr LV/1291/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie. 
 

22. Uchwała Nr LV/1292/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości. 
 

23. Uchwała Nr LV/1293/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych przy ul. Bolesława Prusa. 
 

24. Uchwała Nr LV/1294/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 
 

25. Uchwała Nr LV/1295/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie. 
 

26. Uchwała Nr LV/1296/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy al. Niepodległości w Rzeszowie.  
 

27. Uchwała Nr LV/1297/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
 

28. Uchwała Nr LV/1298/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
 

29. Uchwała Nr LV/1299/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

zamieszkałymi na terenie osiedli Biała i Drabinianka w sprawie zmiany granic osiedli. 
 

30. Uchwała Nr LV/1300/2018 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu 

finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.  
  

31. Uchwała Nr LV/1301/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego 

Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier.”  
 

32. Uchwała Nr LV/1302/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego 

Miasta Rzeszowa. 
 

33. Uchwała Nr LV/1303/2018 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2018 

roku. 
 

34. Uchwała Nr LV/1304/2018 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa. 
 

35. Uchwała Nr LV/1305/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa. 
 

36. Uchwała Nr LV/1306/2018 w sprawie przyjęcia Miejskiego programu oddziaływań 

korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018 – 2021. 
 

37. Uchwała Nr LV/1307/2018 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2018 – 2020. 
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38. Uchwała Nr LV/1308/2018 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania  

i realizacji projektu pn. „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej  

w Gminie Miasto Rzeszów” w ramach działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 
 

39.Uchwala Nr LV/1309/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Płyta CD, zawierająca nagranie audio z LV sesji Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik  

nr 65 do protokołu.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad dokonał zamknięcia LV sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

 Obrady trwały od godz. 8.30 do 17.10. 

 Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                                           Rady Miasta Rzeszowa                                                             

Danuta Groszek                                                                                                Andrzej Dec                                                  

 

 

Sprawdził: 

              Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

        Mirosław Kubiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                        

 


