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BRM.0002.2.5.2018 

Protokół Nr LVIII/1/2018 

z LVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 26 radnych w LVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  

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

załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia LVIII 

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

Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 

współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy, telewizji oraz mieszkańców 

miasta. 

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad LVIII sesji 

Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Poinformował, 

że wpłynęło 12 wniosków, dotyczących zmiany proponowanego porządku obrad. Poprosił  

o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 

 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 2a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2017 r. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 2b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla 

własnego „in blanco” (dot. modernizacji DPS-u przy ul. Łabędziej 9). 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 2c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla 

własnego „in blanco” (dot. modernizacji DPS-u przy ul. Powstańców Śląskich). 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 2d – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla 

własnego „in blanco” (dot. modernizacji DPS-u przy ul. Załęskiej 7a). 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 16 głosami „za”. 
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5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 6a – projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych 

niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy  

ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

6. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 12a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Na Skały. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

7. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 12b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości (dot. nieruchomości położonych przy ul. Jałowego 3 i Hetmańskiej 15).  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

8. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 12c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości (dot. nieruchomości położonych przy ul. Lubelskiej). 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

9. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 12d – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie granic osiedli miasta 

Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

10. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 12e – projektu uchwały w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

11. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 19a – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
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12. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 19b – projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie 

rozpatrzenia skargi.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – w imieniu Klubu zgłosił 

wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 5a – informacji 

Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie paraliżu komunikacyjnego miasta, który miał miejsce 

17 kwietnia br. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek 

przeciwny. Zauważył, że przedmiot wniosku Radnego Pana Marcina Fijołka powinien być 

tematem interpelacji, a nie punktem w porządku obrad. 

 

Wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych PiS – Pana Marcina Fijołka nie został przyjęty. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 15 radnych głosowało przeciw. 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła wniosek o zdjęcie  

z porządku obrad punktu 19 –  projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla 

Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących willi Jana Stefana Kotowicza (druk  

nr LVIII/16/2018). Kserokopia projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 5 do protokołu. 

 

Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych. 

 

Uzupełniony porządek obrad LVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa (druk nr LVIII/13/2018). 

 

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

nr LVIII/12/2018). 

 

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

 

2b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”  

(dot. modernizacji DPS-u przy ul. Powstańców Śląskich). 

 

2c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”  

(dot. modernizacji DPS-u przy ul. Załęskiej 7a). 

 

2d. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”  

(dot. modernizacji DPS-u przy ul. Łabędziej 9). 

  

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2018 r. (druk nr LVIII/10/2018). 
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4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak” (druk nr LVIII/11/2018). 

 

5. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, w części dotyczącej 

przeciwdziałania narkomanii.  

 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Miasto Rzeszów.  

6a. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc 

postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ul. Gen. Dworaka  

w Rzeszowie. 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Rzecha (druk nr LVIII/5/2018).  

 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie w rejonie ulicy Kwiatkowskiego (druk nr LVIII/8/2018).  

 

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

ul. Szopena w Rzeszowie (druk nr LVIII/9/2018).  

 

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

ul. Rejtana w Rzeszowie. 

 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości  

w obr. 214 Staroniwa II, druk nr LVIII/4/2018).  

 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości 

położonych przy ul. Kwiatkowskiego i Grabskiego, druk nr LVIII/14/2018). 

 

12a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Na Skały. 

 

12b. Uchwała w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 

12c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. nieruchomości 

położonych przy ul. Lubelskiej). 

 

12d. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa. 

 

12e. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości 

położonych przy ul. Jałowego 3 i Hetmańskiej 15). 

 

13. Uchwała w sprawie określenia na rok 2018 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk  

na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr LVIII/6/2018).  

 

14. Uchwała w sprawie nadania imienia Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa (druk  

nr LVIII/3/2018).  
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15. Uchwała w sprawie zmiany w statucie Rzeszowskiego Domu Kultury (druk  

nr LVIII/1/2018).  

 

16. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych (druk nr LVIII/2/2018).  

 

17. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych 

(druk nr LVIII/7/2018). 

 

18. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa 

dotyczących utworzenia w Rzeszowie aquaparku (druk nr LVIII/15/2018). 

 

19. Zdjęta z porządku obrad. 

 

19a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

19b. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

20. Oświadczenia i informacje. 

 

21. Interpelacje i zapytania. 

 

22. Wolne wnioski i sprawy różne.  

 

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 

 

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

protokołu. 

 

Ad 1. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – poinformowała, że do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa, ujętej w porządku obrad (projekt uchwały, przedstawiony na druku 

LVIII/13/2018, stanowi załącznik nr 7 do protokołu) przygotowano tekst jednolity 

autopoprawki uwzględniający wszystkie zaproponowane zmiany. Kolejno przestawiła projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa oraz uzasadnienie do projektu uchwały (tekst jednolity projektu uchwały, 

wraz z autopoprawką, uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

Wyjaśniła: „Dla umożliwienia ogłoszenia przetargu na rozbudowę hali na Podpromiu, 

niezbędna jest dodatkowa kwota w roku 2020. Nie możemy zmieniać dotychczasowych kwot, 

które zapisane były we wniosku o dofinansowanie skierowanym do Ministerstwa Sportu  

i Turystyki. Tym samym kwotę 4 mln zł, przeznaczoną na budowę tzw. obwodnicy 

południowej, przenosimy na rozbudowę Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego. 

Stosownie podwyższamy limit zobowiązań, co umożliwi ogłoszenie przetargu.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Dotarły do nas informacje, że do przetargu na budowę hali na Podpromiu, nikt nie 
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przystąpił, z uwagi na wyliczoną przez Miasto, zbyt niską jak na ten projekt, kwotę. Czy już 

wiemy, ile Miasto przeznaczy pieniędzy na rozbudowę hali? Czy ta kwota wystarczy na tę 

inwestycję?” 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi wyjaśniła, że kwota 

zapisana jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa  

i wynosi, łącznie z dofinansowaniem z Ministerstwa, 45 mln zł.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział, że 23 kwietnia 2018 r.,  

w Warszawie odbyły się rozmowy dotyczące budowy hali. Zapewnił, że jest zdecydowane 

potwierdzenie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 10 mln zł. 

Odpowiadając Radnemu Panu Robertowi Kultysowi dodał, że ze względu na ciągły wzrost 

cen prawdopodobnie trzeba będzie zwiększyć kwotę, którą Miasto przeznaczyło na realizację 

ww. inwestycji. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender – zwracając się do Radnego Pana 

Marcina Fijołka, poprosił o wstawiennictwo u Europosła Pana Tomasza Poręby, w temacie 

pozyskania z Ministerstwa dofinansowania na ww. inwestycję. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Byliśmy wczoraj w Warszawie. Rozmawialiśmy na temat hali na 

Podpromiu. 10 mln zł, które zostało przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, jest 

nadal aktualne. Jeżeli środki finansowe będą potrzebne, mamy potwierdzenie, że ta kwota 

wzrośnie.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Bardzo się cieszymy, że 

Miasto kontynuuje rozmowy w tym zakresie. Rozmowy zostały wzmocnione komunikacją, 

którą prowadził Europoseł Pan Tomasz Poręba. Zabiegał o to, aby zabezpieczyć  

w Ministerstwie pieniądze na remont hali na Podpromiu. To z całą pewnością sukces Pana 

Poręby. Szkoda, że Miasto nie potrafi tego sukcesu skonsumować jeszcze w tym roku i nie 

będziemy mogli obserwować remontu hali.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – nawiązując do wypowiedzi 

przedmówcy, powiedział: „Dowiaduję się dzisiaj, że Europoseł Pan Tomasz Poręba 

pomagał. Z tego tytułu się cieszę. Myślę, że załatwi kolejne 20 milionów złotych i nie będzie 

kłopotu.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Wiesław Buż – powiedział: „Martwi mnie, że koledzy  

z Klubu Radnych PiS dbają o interes wykonawcy i przedsiębiorców, zamiast stanąć po stronie 

Miasta.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, 

powiedział: „Chciałem zauważyć, że to nie radni z Klubu PiS zgłosili wniosek o zwiększenie 

środków finansowych na halę, tylko Pan Prezydent. Może kolega się pomylił i chciał 
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zaapelować do Pana Prezydenta, a nie do nas. My wyrażamy troskę o to, ile pieniędzy trzeba 

jeszcze dołożyć.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Czesław Chlebek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Uważam, że jeśli występujecie z propozycjami, tj. budowa aquaparku w Rzeszowie, to 

powinniście mieć zarezerwowane środki finansowe na ich realizację. Powinniście do końca 

kadencji przedstawić listę inwestycji, jakie macie ochotę wprowadzać do porządku obrad.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – zaapelował do Przewodniczącego Rady 

Miasta o dyscyplinę merytoryczną dyskusji. Dodał: „Chciałem odnieść się do pozycji 

zapisanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Budowa Zespołu Szkół Muzycznych  

w Rzeszowie, na którą w roku 2018  zostało zabezpieczone 50 tys zł. Klub Radnych PiS ma 

poważne obawy, co do wprowadzania tego typu przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, do budżetu Miasta Rzeszowa na ten rok. Nie rozumiemy tej decyzji Pana 

Prezydenta. W naszym przekonaniu, biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie, nowa szkoła 

muzyczna w Rzeszowie jest niepotrzebna. Odpowiedź na interpelację, którą złożyłem, dowodzi 

tego, że na chwilę obecną nie ma zapotrzebowania na powstanie nowej szkoły muzycznej.  

Do Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 nie zostało przyjętych: do 

OSM I stopnia – 11 uczniów, do OSM II stopnia – 18 uczniów, do PSM II stopnia  

– 2 uczniów. Do Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2  w roku szkolnym 2017/2018 nie zostało 

przyjętych: do OSM I stopnia – 4 uczniów, do SM II stopnia – 17 uczniów, do PSM I stopnia  

– 33 uczniów. Dwa Zespoły Szkół Muzycznych, które obecnie funkcjonują w Rzeszowie,  

w zupełności wyczerpują zapotrzebowanie na tego typu kształcenie. Jestem przekonany, że  

w pierwszej kolejności Miasto powinno zadbać o to, aby zabezpieczyć szkoły, które z bardzo 

dobrymi efektami funkcjonują, w odpowiedni sprzęt muzyczny, niezbędny do tego, aby 

kształcenie, w obu szkołach, było na odpowiednim poziomie. Otrzymaliśmy informację  

o zapotrzebowaniu szkół. Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 potrzebuje m.in. dwa nowe 

fortepiany, dwadzieścia pianin, altówki, gitary, skrzypce, kontrabas, akordeon, wiolonczelę, 

co daje kwotę 3,4 mln zł.  Miasto powinno szukać pieniędzy na te potrzeby, bo to jest coś, bez 

czego szkoły muzyczne nie będą w stanie funkcjonować. Jest w nas duża podejrzliwość, co do 

intencji Pana Prezydenta w zakresie budowy nowej szkoły, bo w konsekwencji może to 

doprowadzić do zamknięcia jednej, lub nawet dwóch szkół muzycznych, które obecnie 

funkcjonują. Taka sytuacja może mieć miejsce, a tego nie chcielibyśmy. Szkoła Muzyczna  

Nr 1 może zostać rozbudowana, w razie chęci i potrzeb ze strony Miasta, i jest to w naszym 

przekonaniu możliwe. Może warto zastanowić się nad takimi kierunkami działania. Proszę 

Pana Przewodniczącego Rady Miasta o pozwolenie zabrania głosu przedstawicielowi 

rodziców dzieci uczęszczających do szkół muzycznych.” 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Pan 

Przewodniczący Marcin Fijołek, powiedział o jednej stronie medalu. Są jednak rodzice, 

którzy przychodzą do Miasta i proszą o wybudowanie na terenie Rzeszowa szkoły muzycznej  

z prawdziwego zdarzenia. Zajęcia w takiej szkole są inaczej prowadzone niż zajęcia w szkole 

ogólnodostępnej, ponieważ większość tych zajęć, oprócz zajęć ogólnokształcących, są 

zajęciami indywidualnymi. Obydwie szkoły muzyczne nie posiadają takich sal. Gdyby 
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wybudowano nową szkołę, zostałaby wyposażona w nowoczesny sprzęt. W perspektywie kilku 

lat do szkół muzycznych nie dostało się kilkaset osób. Szkoła Muzyczna Nr 1, według 

informacji, które zgłaszają nam rodzice, nie ma nawet zaplecza sportowego. W każdej 

porządnej i nowoczesnej szkole powinno takie być.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Przeraża mnie 

wypowiedź Pana Fijołka, który nie chce budować nowych szkół, który nie chce, żeby był 

postęp. Naszą intencją jest, aby wybudować nową szkołę i marzymy o tym, aby wybudować 

przy niej teatr muzyczny. Stare szkoły pozostałyby dotąd, dokąd byliby w nich uczniowie. 

Dążymy do tego, aby wprowadzać nowoczesność. Takim przykładem nowoczesnej szkoły jest 

szkoła przy ul. Bł. Karoliny. Miasto bezwzględnie musi się rozbudowywać. Budowano szkoły 

muzyczne, gdy miasto miało 80 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj mamy 220 tysięcy. Osób 

chętnych, które nie dostały się do tych szkół jest ok. 500. Trzeba o nich myśleć. Natomiast 

radny Fijołek, chce utrzymać szkołę w takim stanie, w jakim jest w tej chwili. Chcemy, żeby 

Szkoła Muzyczna przy ul. Szopena nadal funkcjonowała, ale nie ma tam miejsca na 

rozbudowę. Na budowę parkingów i sali sportowej. Wymogi w tej chwili są zdecydowanie 

inne.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Zgadzam się z wypowiedzią Pana Prezydenta. Nie budując szkół, nie ma rozwoju 

szkolnictwa i tym samym rozwoju miasta. Jeżeli rozwój Rzeszowa w wykonaniu niektórych 

członków Klubu PiS ma tak wyglądać, to ja bardzo dziękuję.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan  Waldemar Wywrocki – powiedział: „Zgłaszałem tę 

sprawę podczas posiedzenia Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady 

Miasta Rzeszowa. W odpowiedzi na moją interpelację Pan Prezydent zapewnia, że nie ma 

zamiaru likwidować obecnie istniejących szkół muzycznych. Nie podoba mi się, że Pan 

Marcin Fijołek rozsiewa wśród społeczeństwa informację, że Pan Prezydent będzie 

likwidował te szkoły, bo to jest działanie ze szkodą dla nich. Do szkół muzycznych o stopniu 

podstawowym można przyjąć ok. dwadzieścioro dzieci. Żeby dostać się do tych szkół, trzeba 

być wyjątkowo uzdolnionym. Jestem przekonany, że będzie duże zainteresowanie nową szkołą. 

Proszę Pana Prezydenta o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych  

w budżecie miasta na 2019 rok, celem zakupu fortepianów do istniejących szkół muzycznych.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Sprawa nie polega na tym, czy chcemy bądź nie chcemy nowej szkoły, tylko jak chcemy 

rozwijać szkolnictwo artystyczne w Rzeszowie. Jeżeli mamy dane, że do szkół muzycznych, 

poszczególnych oddziałów, nie przyjmowane jest po 15, 4, 6, 5, 11 osób, to tym liczbom jest 

niezmiernie daleko do tych liczb, które wymieniał Pan Prezydent. Informował nas, że tych 

osób było 800, później 600, a dzisiaj 500. Trzeba byłoby zliczyć osoby nieprzyjęte chyba  

z dwudziestu lat, żeby otrzymać sumę 800 osób. Weźmy pod uwagę, że żeby zostać przyjętym, 

należy zdać egzamin. Nie wszystkie osoby nadają się do szkół muzycznych. Jeśli chodzi  

o budowę szkoły muzycznej, to kwestia polega na tym, czy dopuścimy do likwidacji szkół, 

które istnieją, czy będziemy raczej inwestowali w ich rozwój. Miasto zaoferuje mieszkańcom 
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nową szkołę, a dwie istniejące szkoły same się wygaszą. Ponadto należy się zastanowić, skąd 

wziąć kadrę. Tworząc kadrę dla nowej szkoły muzycznej, będzie musiało się to odbyć ze 

szkodą dla nauczania w istniejących szkołach. Proponuje się rozwój, który doprowadzi do 

zdławienia istniejących szkół. Wysłuchajmy, jakie są argumenty rodziców w tej sprawie.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Deręgowski – powiedział: „Co do zasady 

budowania szkół muzycznych, jako Platforma Obywatelska, oczywiście się zgadzamy. Tym 

bardziej, że miałby tam powstać teatr muzyczny. Pojawiła się informacja, że szkoła miałaby 

zostać wybudowana na terenie dawnego lodowiska, przy ul. Wyspiańskiego. Mamy 

informację, że toczą się w Ratuszu rozmowy na temat projektu pn. „Rzeszów Stolicą 

Trójmorza”, czyli budowy obiektu służącego do spędzania wolnego czasu, który miałby  

w sobie zawierać elementy oceanarium. Dodatkowo byłby budowany hotel, który bardzo 

dobrze wpisałby się w centrum lekkoatletyczne. Formą realizacji tego obiektu byłoby 

partnerstwo publiczno – prywatne (ppp), gdzie Marszałek Województwa i Miasto dawałoby 

działkę, a resztę infrastruktury prywatny inwestor. Jeżeli wiemy, że takie rozmowy są 

prowadzone, budujmy szkołę muzyczną, wraz z teatrem muzycznym, ale zachowując tę 

działkę, która jest strategiczna i mogłaby być takim miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa 

mogliby spędzać swój wolny czas. Obiekt mógłby zostać wybudowany za prywatne pieniądze. 

Miasto nie musiałoby do tej inwestycji dokładać dużej kwoty pieniędzy.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Dyskusja, która zmierza 

do tego, że część radnych i prezydent chce budować, a część radnych – nie budować! Nic nie 

robić! Nie rozwijać, wstrzymywać! Póki jestem prezydentem, będziemy budować żłobki, szkoły 

i przedszkola. Przy okazji informuję, że podjąłem decyzję o budowie żłobka i przedszkola przy 

ul. Iwonickiej. W szkole przy ul. Bł. Karoliny było 250 dzieci, a teraz jest już 750. Przybywa 

nam mieszkańców, przybywa nam dzieci, z czego bardzo się cieszymy. Mamy zdolną młodzież, 

która potrzebuje dobrych warunków do rozwoju. Odpowiadając Radnemu Panu 

Deręgowskiemu, odnośnie terenów przy ul. Wyspiańskiego. Odzyskaliśmy je i w 2005 roku 

przekazaliśmy. Miały być przepiękne obiekty i niestety nic z tego nie wyszło. Jeżeli odzyskamy 

ten teren chcielibyśmy budować tam szkołę muzyczną. Również odnośnie obiektów, 

rozmawiamy z Panią Marszałek Kurowską, żeby budować na terenie miasta tzw. Kopernika,  

czy Łukasiewicza. Niestety niektórzy chcą, żeby ten obiekt powstał poza granicami Rzeszowa. 

Odnośnie projektu „Rzeszów Stolicą Trójmorza” – nic o tym nie wiem. Nie było to ze mną 

uzgadniane.”  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Muszę z przykrością 

stwierdzić, że nadinterpretacja naszych wypowiedzi jest duża. Rolą radnych jest zadawanie 

pytań i wyrażanie opinii, czy się to komuś podoba, czy nie. Odnośnie szkół muzycznych i ilości 

dzieci nieprzyjętych do tych szkół, podawane liczby: 800, 600, 500, nijak się mają do 

informacji, które otrzymaliśmy od rodziców. Również w oficjalnych dokumentach miasta jest 

informacja o liczbie 85 dzieci nieprzyjętych do szkół muzycznych w ubiegłym roku. Nie 

wszystkie z tych dzieci zostały odrzucone ze względu na brak miejsc, lecz w związku  

z przeprowadzanymi egzaminami. W wypowiedzi medialnej rzecznik prasowy Pana 

Prezydenta informuje, że szkoły nie do końca spełniają wymogi techniczne. Jest to wypowiedź 



10 
 

wysoce zastanawiająca. Mówimy tu o bezpieczeństwie dzieci. Uważam, że kwoty  

z budżetu  powinny być przeznaczone na istniejące i dobrze funkcjonujące szkoły, które mają 

braki sprzętowe szacowane na miliony. Nie jestem przeciwny budowaniu nowej szkoły, czy 

rozwojowi Rzeszowa, ale w pierwszej kolejności powinniśmy wesprzeć szkoły, które już 

funkcjonują.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaapelował do 

radnych Klubu PiS o niepowtarzanie tych samych argumentów. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Pan 

Prezydent wspomniał, że liczba mieszkańców Rzeszowa wciąż wzrasta. W 2002 roku urodziło 

się w Rzeszowie 1100 dzieci, a w 2011 roku – 2400, czyli ponad 100% więcej w porównaniu 

do 2002 roku.” Zwracając się do Radnego Pana Roberta Kultysa, powiedział: „Przychodzą 

setki osób z prośbą o zatrudnienie. Część absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych studiuje na 

Uniwersytecie Rzeszowskim, inni na Akademiach Muzycznych we Wrocławiu, w Poznaniu,  

czy w Krakowie. Przyjeżdżają do nas z chęcią podjęcia pracy w rzeszowskich szkołach 

muzycznych. Tylko w tym roku miałem co najmniej kilkadziesiąt osób chętnych do pracy  

w Rzeszowie. Jeśli chodzi o rekrutację do szkół muzycznych, to w większej mierze powodem 

nieprzyjęcia, jest zbyt mała liczba miejsc w klasach rozpoczynających dany cykl kształcenia,  

a nie niezaliczenie egzaminu.” 

 

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

„Miasto chyba dopiero się obudziło i zobaczyło jak sprawa z kształceniem muzycznym 

wygląda. Zaniedbania w sprzęcie na kwotę prawie 3,5 mln zł w jednej szkole pokazują, że 

Miasto próbuje robić nerwowe ruchy, związane ze szkołami muzycznymi. Nie widzimy jednak 

w budżecie zabezpieczenia środków na zakup brakującego sprzętu. Pamiętajmy, że szkoły 

muzyczne, są szkołami o charakterze elitarnym i takimi powinny zostać. W dużej szkole 

nauczyciele nie będą mieli możliwości indywidualnego podejścia do ucznia, a takie jest 

niezbędne. Jesteśmy za tym, aby budowano nowe szkoły. Nieprawdą jest, że jesteśmy 

przeciwko realizacji nowych inwestycji, w tym przeciwko budowie szkół. Protestujemy 

przeciwko takiemu pozycjonowaniu radnych Klubu PiS. Brakuje w Rzeszowie szkół z językiem 

angielskim, jako językiem wykładowym. O takich szkołach myślmy. Kolejna sprawa, to 

lokalizacja, o której dzisiaj nie było mowy, a jest to kluczowa sprawa.” Zgłosił wniosek 

formalny o udzielenie głosu przedstawicielowi rodziców uczniów uczęszczających do 

rzeszowskich szkół muzycznych. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie 

listy mówców tej dyskusji.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział:  

„W kwestii formalnej chciałem przypomnieć, że dyskutujemy nad punktem pn. Budowa 

Zespołu Szkół Muzycznych, poprawa edukacji miasta Rzeszowa. Wartość kwoty, o której 

dyskutujemy wynosi 50 tys. zł. Państwo w tej chwili nie dyskutujecie w temacie, tylko 

budujecie nowy program kształcenia muzycznego w Rzeszowie.” 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Jestem 

absolwentem Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1. Do tej szkoły, jak również do Zespołu Szkół 

Muzycznych Nr 2, uczęszczał mój syn. Jestem również członkiem oraz współzałożycielem 

Fundacji Rozwoju Szkolnictwa Muzycznego, która powstała przy Zespole Szkół Muzycznych 

Nr 1. Znam warunki techniczne, lokalowe i trudności tych szkół. Dotarły do mnie obawy 

dyrekcji szkół, że budując nową szkołę, ryzykujemy tym, że stare zostaną po jakimś czasie 

wygaszone. Rozumiem te obawy, ale biorąc pod uwagę warunki techniczne tych szkół 

uważam, że budowa nowej szkoły jest uzasadniona. Przy okazji budowy nowych szkół 

finansuje się również wyposażenie. Można się więc spodziewać, że przy okazji budowy, znajdą 

się również środki na wyposażenie szkoły w instrumenty. Nie jestem skłonny, aby udzielać 

głosu rodzicom, ponieważ oni myślą głównie o interesie swoich dzieci. My natomiast musimy 

myśleć w perspektywie 20 – 30 lat, a nie tylko patrząc na interes obecnych uczniów. Istnieje  

w Rzeszowie dużo prywatnych szkół muzycznych, czy też ognisk, które być może z czasem, 

zostaną przetransponowane do szkoły publicznej. Trzeba się zgodzić z zarzutami, że 

rzeszowskie szkolnictwo muzyczne było trochę zaniedbywane przez Miasto. Uznaję, że 

naturalnie, w pierwszej kolejności zadbano o szkoły ogólnokształcące. Dajmy sobie szansę.  

50 tys. zł zostanie przeznaczone na program funkcjonalny, czyli na określenie rozmiaru i skali 

tego przedsięwzięcia. W późniejszym czasie zdecydujemy, czy kwota niezbędna do 

wybudowania tej szkoły, wynikająca z przeprowadzenia tego programu, spełni nasze 

oczekiwania i możliwości.”  

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Grażyna Szarama – zabierając głos w dyskusji, 

powiedziała: „Należy się wsłuchać w głos rodziców. Podczas posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Miasta Rzeszowa rozmawialiśmy zarówno z rodzicami jak i pracownikami tych szkół. 

Należy budować i rozwijać Miasto. Należy się zastanowić nad propozycją rodziców, 

dotyczącą przygotowania procedur w celu przejęcia szkół przez Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek 

formalny o zamknięcie dyskusji.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – udzielił głosu 

przedstawicielowi rodziców uczniów uczęszczających do rzeszowskich szkół muzycznych. 

 

Pan Rafał Jabłoński – zwracając się do Prezydenta Miasta Rzeszowa, powiedział: „Nie 

przyszliśmy tu walczyć, tylko chcemy przekonać Pana Prezydenta do naszych argumentów  

i prosić o wysłuchanie. Zależy nam na tym, aby środki, którymi Miasto dysponuje, 

przeznaczyć na modernizację istniejących szkół i doposażenie ich w instrumenty. W tym roku 

zaledwie 85 osób nie dostało się do zespołów szkół muzycznych. Większość z nich, to dzieci, 

które nie mają uzdolnień muzycznych i z tego powodu nie zdały egzaminu rekrutacyjnego. Nie 

jesteśmy przeciwni budowie nowej szkoły, obawiamy się jednak, że jej budowa osłabi pozycję 

starych szkół. Pan Radny Witold Walawender, podczas obrad ostatniej sesji Rady Miasta 

Rzeszowa, zasugerował, aby do nowej szkoły muzycznej przenieść OSM, czyli 

ogólnokształcącą szkołę muzyczną, a PSM – podstawową szkołę muzyczną – zostawić  
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w szkole przy ul. Szopena. Takie rozwiązanie może przyczynić się do upadku szkół, ponieważ 

dużo dzieci rozpoczynających PSM nie kończy OSM. Szkoła stoi na uczniach, a nie na 

budynku czy nauczycielach. Wybudowanie trzeciej szkoły muzycznej, spowoduje, że dzieci 

podzielą się na trzy szkoły. Spadnie również poziom nauczania, ponieważ w momencie 

wybudowania trzeciej szkoły część kadry ze starych szkół przeniesie się i nastąpi ogólne 

rozprężenie. Była mowa o budowie auli na 1000 miejsc. Mamy przecież w Rzeszowie Instytut 

Muzyki przy ul. Dąbrowskiego, który dysponują taką aulą. Nie mamy potrzeby, żeby taka aula 

powstała w szkole. 100-osobowa aula szkolna w zupełności nam wystarcza na występy dzieci. 

Ponadto istotna jest lokalizacja szkoły. Uważamy, że szkoła w tej lokalizacji to najlepsze 

rozwiązanie, ponieważ jest blisko centrum kulturalnego miasta. Nasze dzieci do szkół chodzą 

pieszo. Jeżeli zmienimy lokalizację szkoły, to ze względu na korki w godzinach szczytu, nie 

będziemy w stanie na czas dowozić do niej dzieci. Chcemy, żeby szkoły artystyczne pozostały 

elitarne i kameralne oraz, aby kształcenie opierało się na indywidualnym podejściu do 

ucznia.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – nawiązując do wypowiedzi 

przedmówcy, powiedział: „Albo będziemy stać w miejscu, czyli cofać się, albo pójdziemy do 

przodu. Muszą być budowane nowe obiekty. Musi być podnoszony poziom. Z całą pewnością 

każde nowe pokolenie jest bardziej wykształcone od poprzedniego. Musimy nadążać  

z potrzebami.” Zwracając się do Pana Rafała Jabłońskiego, powiedział: „Może się Pan 

obrażać, lub nie, ale za wszelką cenę będę dążył do budowy nowej szkoły, dla kolejnych 

pokoleń. Cieszy mnie to, że nie jest Pan przeciwko budowie nowej szkoły i tego się 

trzymajmy.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek  

o zamknięcie dyskusji. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 14 radnych 

głosowało przeciw. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek  

o zamknięcie listy mówców.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek został przyjęty 13 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Wiesław Buż – zabierając glos w dyskusji, powiedział: 

„Żyjemy w XXI wieku, musimy szukać nowych rozwiązań. Budynek szkoły muzycznej przy  

ul. Szopena jest trudny w utrzymaniu i w wyposażeniu w nowe instrumenty. Miałem 

przyjemność być na jednym z koncertów. Goście i rodzice na stojąco oglądali występy 

uczniów. Warunki akustyczne również nie są dobre. Dajmy sobie szansę na zrobienie czegoś 
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fantastycznego. Niech absolwenci mają szansę na pracę w Rzeszowie, niech wracają do 

swojego miasta. Uważam, że ta inwestycja powinna bezwzględnie w mieście powstać.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Wywrocki – powiedział: „Podczas wszystkich 

koncertów organizowanych przez szkoły muzyczne, czy to w Filharmonii Podkarpackiej, czy 

to w Teatrze Maska, sale są zawsze wypełnione po brzegi.” Zwracając się do przeciwników 

budowania nowej szkoły muzycznej, powiedział: „Obniżacie poziom możliwości dzieci  

z naszego miasta i regionu. To jest niepedagogiczne. Na szkoły muzyczne w ostatnim roku, 

zostało wydanych prawie 2 miliony złotych. Szkoły muzyczne, jako szkoły artystyczne, są 

również prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie zarzucajmy 

więc naszym władzom, że szkoły te były niedoinwestowane. To jest kolejna nieprawda.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Czesław Chlebek – powiedział: „Kolejni mieszkańcy 

wprowadzani są w błąd przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym zaapelować do 

Pana Marcina Fijołka. Niech Pan się nie lęka o rozwój Miasta. W pełni zgadzam się z tym, co 

powiedział Pan Przewodniczący. Niewątpliwie szkoły muzyczne w naszym mieście mogą 

pochwalić się wielkimi osiągnięciami i wspaniałą kadrą nauczycielską. Niestety, nie ma  

w tych szkołach miejsca na inwestycje. Powinniśmy pójść w kierunku zaproponowanym przez 

Pana Prezydenta.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Każda zmiana niesie ze sobą niepewność. Rozumiem obawy rodziców i nauczycieli. My, jako 

radni, musimy myśleć o kolejnych pokoleniach. Chciałbym się jeszcze odnieść do wypowiedzi 

radnego z Prawa i Sprawiedliwości, który mówił o obawie przed wygaszeniem szkół. Gdy 

była reforma i wygaszaliście szkoły w całym kraju, to wtedy nie protestowaliście.” 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Danuta Solarz – powiedziała: „Mówiliśmy o tym, że dwie 

szkoły muzyczne w Rzeszowie wymagają nakładów finansowych, ponieważ nie spełniają 

warunków bezpieczeństwa. Również wiele do życzenia pozostawiają warunki w szkołach na 

Staroniwie, Staromieściu, Słocinie, Zalesiu. Mamy bardzo dużo potrzeb, żeby uczniom 

zapewnić komfort i bezpieczeństwo.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – powiedział: „Nie powinniśmy mieć 

wątpliwości co do zasady, że skoro miasto się rozwija to i szkolnictwo również powinno się 

rozwijać. Ale należy wsłuchać się w głosy rodziców i nauczycieli. Rozwijajmy szkolnictwo 

artystyczne, ale wziąwszy pod uwagę uwarunkowania szkół. Szkoły artystyczne powinny być 

kameralne. Małe sale w tych szkołach sprawdzają się. Wielka szkoła nie jest odpowiednia dla 

szkolnictwa artystycznego. Druga sprawa to tradycje nauczania. Nie łudźmy się,  

że zatrudniając kadrę studencką zbudujemy świetną szkołę. I wreszcie kwestia współistnienia 

uczniów szkół muzycznych z innymi szkołami. Bardzo często uczniowie szkół artystycznych 

chodzą do szkół ogólnokształcących, dlatego ważne, żeby były one jak najbliżej śródmieścia. 

Szkoły muzyczne zapewniają pewien klimat w śródmieściu. Moim zdaniem, należy wszystkie 

środki finansowe miasta zainwestować w istniejące szkoły muzyczne.” 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zamknął dyskusję dotyczącą 

szkół muzycznych. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki – zapytał, jakie są szanse, aby 150 tys. zł, 

zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przystąpienie do opracowania 

dokumentacji projektowej dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Słocinie, znalazło się jeszcze  

w tym roku w budżecie miasta Rzeszowa? 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, wyjaśniła:  

„W tegorocznym budżecie zapisano 20 tys. zł, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

– 130 tys. zł. Postępowanie przetargowe rozpocznie się, ale z racji czasu kwota 150 tys. zł 

zostanie rozłożona na dwa lata.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Jerzy Jęczmienionka – nawiązując do wypowiedzi Pani 

Skarbnik oraz Radnego Pana Roberta Homickiego, powiedział: „Myślę, że większość radnych 

prosiłaby, o jak najszybsze opracowanie dokumentacji. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane 

jest na 2021 rok. Dla wielu osób jest to stanowczo za późno. Dlatego prośba, aby 

dokumentację opracować jeszcze w tym roku. Zabezpieczyć środki finansowe na ten rok  

i jeszcze – w miarę możliwości – jesienią rozpocząć inwestycję. Działka jest miejska, badania 

gruntu się odbyły. W imieniu części radnych i mieszkańców proszę, aby potraktować tę 

sprawę priorytetowo.” 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Grażyna Szarama – zawnioskowała o zwiększenie kwoty 

przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowej dla Ochotniczej Staży Pożarnej  

w Słocinie. 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała: „Szanowni Państwo, jest 

to racjonalnie rozłożona kwota. W tym roku ogłosimy przetarg, rozpoczniemy postępowanie  

i zgodnie ze stanowiskiem służb merytorycznych, nie ma szans na to, żeby dokończyć 

postępowanie i opracować w tym roku projekt. Płatność prawdopodobnie będzie w styczniu 

lub w lutym. Jest to ułożone racjonalnie.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Roman Jakim – zapytał, co się stało z projektem strażnicy 

dla OSP Słocina, który już był przygotowany? 

 

Pani Urszula Kukulska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa – 

odpowiadając przedmówcy powiedziała, że po głębszej analizie, stara dokumentacja 

projektowa zostanie wykorzystana, ale nieco zmodyfikowana, m.in. zostanie poszerzona  

o jeden garaż. 

  

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, 

została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących. 
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Ad 2.  

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. Następnie przedstawiła 

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

załącznikami, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

  

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Komisja Inwestycji 

i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa oraz Klub Radnych Platformy 

Obywatelskiej, końcem 2017 roku wnioskowały o wiele inwestycji, które nie znalazły się  

w budżecie Miasta Rzeszowa na 2018 rok. Są one teraz wprowadzane. To m.in. przejście 

przez tory lub przejazd pod torami na Osiedlu Zawiszy, rozbudowa hali sportowej szkoły 

podstawowej na Staromieściu oraz droga do hospicjum.”  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Janusz Micał – zabierając głos w dyskusji, zwrócił uwagę, 

że w budżecie Miasta Rzeszowa na 2018 rok znalazły się środki na rewitalizację parku przy 

ul. Rycerskiej, jak również na wiele innych, ważnych inwestycji.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

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

19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 2a. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. Następnie przedstawiła 

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

załącznikami, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

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

21 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 2b. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco” (dot. modernizacji 

DPS-u przy ul. Łabędziej 9). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – zapytał, skąd bierze się konieczność 

wystawienia weksla „in blanco”? 
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Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiadając na pytanie powiedziała, 

że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma taką zasadę, że 

dofinansowanie trzeba zabezpieczyć wekslem.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Jerzy Jęczmienionka – wyraził swoje zadowolenie  

z powodu uzyskania dofinansowania na modernizację domów pomocy społecznej. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”  została 

przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

Ad 2c. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco” (dot. modernizacji 

DPS-u przy ul. Powstańców Śląskich). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”  została 

przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad 2d. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco” (dot. modernizacji 

DPS-u przy ul. Załęskiej 7a). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”  została 

przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 3. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego w 2018 r. (druk nr LVIII/10/2018). Następnie przedstawiła 

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

załącznik nr 14 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2018 r. została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

Ad 4. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak” 

(druk nr LVIII/11/2018). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej 

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

wstrzymującym. 

 

Ogłoszono 10–minutową przerwę w obradach. 

 

Ad 5. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił Raport  

z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, w części dotyczącej przeciwdziałania 

narkomanii. Ww. dokument stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

  

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Danuta Solarz – zapytała o dostępność leczenia uzależnień 

w Rzeszowie. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, powiedział, że 

leczenie uzależnień prowadzi, również w ramach umowy z Narodowym Funduszem 

Zdrowotnym, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie. 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Ad 6. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił Ocenę 

zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Miasto Rzeszów. Zgłosił autopoprawkę 

polegającą na sprostowaniu błędu drukarskiego, wynikającego z przypisania błędnej 

numeracji w punkcie 11 – Wnioski końcowe. Wyjaśnił, że wszystkich punktów jest 8, a nie 

jak omyłkowo zostało zapisane – 9.  Ww. dokument stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Maria Warchoł – zwróciła uwagę, że liczba kontraktów 

socjalnych, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła o 100%. Zauważyła ponadto, że liczba 

osób, którym udzielono schronienia, wzrosła dwukrotnie, jak również zwiększono kwotę 
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świadczeń. Zapytała, dlaczego przy wzroście liczby osób, którym udzielono pomocy 

pieniężnej na zagospodarowanie, kwota świadczeń, w porównaniu do ubiegłego roku, spadła, 

podobnie jak pomoc pieniężna na usamodzielnienie. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi wyjaśnił, 

że wzrost liczby osób, którym w 2017 roku udzielono schronienia, spowodowany jest 

zawieraniem umów z sąsiednimi gminami, które miały obowiązek zapewnienia schronienia 

osobom bezdomnym. Dodał, że na dzień dzisiejszy Gmina Miasto Rzeszów nie może już 

zapewniać schronienia osobom bezdomnym spoza swojej gminy, oprócz uwzględnienia 

umów już podpisanych.  

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Danuta Solarz – zasugerowała, że zasadnym byłoby 

stworzenie kompleksowego programu opieki nad samotnymi osobami starszymi. Poprosiła  

o udzielenie informacji, na jakim etapie jest utworzenie ośrodka wsparcia dla osób  

z otępieniem w chorobie Alzheimera. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zapewnił, że pomoc 

społeczna pomaga samotnym, starszym osobom i nie są one zostawione same sobie. Odnoście 

utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z otępieniem w chorobie Alzheimera zadeklarował,  

że  prowadzone są działania, aby taki ośrodek na terenie Rzeszowa powstał. 

  

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Grażyna Szarama – zapytała, czy są już czynione 

działania, celem wprowadzenia systemu ochrony seniora ''Koperta życia''. 

 

Pan Jacek Gołubowicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta 

Rzeszowa – w odpowiedzi wyajaśnił, powiedział, że ta forma wsparcia jest na razie na etapie 

planowania. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – zapytał, czy został rozwiązany problem 

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, dotyczący braku odpowiednich pomieszczeń,  

w budynku przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie. Dodał, że jeśli Centrum nie spełni 

wymogów lokalowych, jego funkcjonowanie może być zagrożone. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiadając Radnemu 

Panu Grzegorzowi Korylowi, zapewnił, że nie ma zagrożenia dla funkcjonowania Centrum 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień, tym bardziej, że jest to jedyny taki ośrodek  

w województwie podkarpackim. Dodał, że ze względu na fakt, że Centrum mieści się  

w jednym budynku z Izbą Wytrzeźwień, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wydzielenia 

dodatkowych pomieszczeń. 

 

Ad 6a. 

Pan Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów Miasta 

Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych 

niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy  



19 
 

ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik  

nr 18 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc 

postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ul. Gen. Dworaka  

w Rzeszowie została przyjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym oraz 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad 7. 

Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha (druk nr LVIII/5/2018). Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie 

przy ul. Rzecha została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad 8. 

Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Kwiatkowskiego (druk  

nr LVIII/8/2018). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – powiedział: „Mówimy o działce, która 

znajduje się bezpośrednio nad ścieżką rowerową i nad samym zalewem. Mam wątpliwości co 

do wydzierżawienia inwestorowi tej działki. O ile przy ulicy Kwiatkowskiego, inwestycje 

powinny być budowane, to tereny przy samym zalewie powinny być zagospodarowane przez 

miasto, jako tereny, które służą mieszkańcom.” 

 

Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– w odpowiedzi zapewniła, że działki te, zgodnie z uchwalonym planem, zostaną 

przeznaczone na ogólnodostępny plac zabaw i teren zielony. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Nie widzę sensu wydzierżawiania inwestorowi prywatnemu, na 20 lat, działki położonej nad 

zalewem. Skąd mamy pewność, że działki pozostaną ogólnodostępne? Czy na ewentualne 

zmiany w umowie, Rada Miasta będzie zobowiązana wyrazić zgodę?” 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „W wypowiedzi pana radnego słyszę tylko, żeby nie budować, nie rozwijać. Na 

świecie rzeki są praktycznie całe zabudowywane. Jeszcze niedawno nie wyobrażaliśmy sobie, 

że deweloper będzie budował nieruchomości przy Moście Zamkowym. Również tzw. tereny 

zalewowe będą zabudowane. Musimy iść do przodu, aby kolejni ludzie przychodzili do 

naszego miasta.” 

 

Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– odpowiadając Radnemu Panu Grzegorzowi Korylowi, powiedziała: „Pierwszym 

podstawowym zapewnieniem jest uchwalony plan, a w drugiej kolejności zawarta umowa.” 

Zapewniła, że Rada Miasta będzie zobowiązana wyrazić zgodę, w przypadku wprowadzenia 

ewentualnych zmian w umowie.  

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył, że sesja 

Rady Miasta nie jest miejscem do tego, żeby kolejny raz dyskutować na temat, który 

omawiany był podczas posiedzenia merytorycznej komisji.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – zwracając się do Pani Janiny Załuskiej – 

Dyrektor Biura Obsługi Prawnej – zapytał, czy radny ma prawo do tego, aby podczas sesji 

zadać pytanie odnośnie projektu uchwały, który był omawiany podczas posiedzenia komisji? 

 

Pani Janiny Załuskiej – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej – odpowiadając przedmówcy, 

powiedziała: „W mojej ocenie radny ma prawo pytać w kwestii dotyczącej projektów 

uchwał.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek formalny o odebranie 

prowadzenia obrad sesji Radnemu Pana Konradowi Fijołkowi. Powiedział: „Sposób 

prowadzenia obrad uniemożliwia radnym opozycji swobodne wypowiadanie się, zabieranie 

głosu, zadawanie pytań i realizowanie mandatu radnego.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział, że 

wniosek Radnego Pana Marcina Fijołka nie jest przedmiotem wniosków formalnych. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender – zgłosił wniosek o odwołanie 

Radnego Pana Roberta Kultysa z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.  

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział, że 

wniosek Radnego Pana Witolda Walawendra nie jest przedmiotem wniosków w porządku 

obrad. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Wiesław Buż – zapewnił, że ww. projekt uchwały, został 

wyczerpująco omówiony podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 

Rzeszowa. 



21 
 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek formalny  

o zamknięcie dyskusji. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek został przyjęty, 15 głosami „za”, przy 10 głosach przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ulicy Kwiatkowskiego została przyjęta, 15 głosami „za”, przy 6 głosach 

przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 9. 

Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Szopena w Rzeszowie (druk nr LVIII/9/2018). Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  

przy ul. Szopena w Rzeszowie została przyjęta 24 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad 10. 

Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Rejtana w Rzeszowie. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  

przy ul. Rejtana w Rzeszowie, została przyjęta 14 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 7 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 11. 

Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

(dot. nieruchomości w obr. 214 Staroniwa II, druk nr LVIII/4/2018). Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, została przyjęta  

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

 

Ad 12. 

Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

(dot. nieruchomości położonych przy ul. Kwiatkowskiego i Grabskiego, druk  

nr LVIII/14/2018). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – powiedział: „Sprawa dotyczy pozyskania 

przez Miasto działki prywatnej, która leży w zielonym otoczeniu żwirowni. Obok jest plac 

zabaw i miejsce do parkowania. Z tego względu, pomysł pozyskania przez Miasto tych działek 

jest dobry. Wychodzi naprzeciw temu, co nasz Klub zgłaszał dwa miesiące temu, żeby tereny 

nad Wisłokiem zagospodarować w sposób jednolity i żeby pozyskać te działki dla Miasta. 

Niepokoi nas, że te zamiany, w całym terenie nad Wisłokiem, są chaotyczne. O ile mieszkańcy 

ulicy Grabskiego są zadowoleni z pomysłu pozyskania przez Miasto działki przy placu zabaw, 

ponieważ pozwoli to na zagospodarowanie tego terenu na cele publiczne, to my mamy obawy, 

że równolegle zagospodarowanie terenów przy ul. Kwiatkowskiego jest chaotyczne. Jesteśmy 

za tym, aby ulica Kwiatkowskiego miała obudowę urbanistyczną, żeby powstawały tam 

inwestycje. Dlaczego jednak, mimo moich wielokrotnych apeli, nie powstała sylweta, 

zaprojektowana przez urbanistów, która byłaby sylwetą miasta, widoczną od strony zalewu, 

terenów rekreacyjnych i Lisiej Góry? W tym momencie, w przypadku wielu działek przy  

ul. Kwiatkowskiego, te inwestycje prowadzone są dość chaotycznie. Dlaczego Miasto nie 

może przygotować najpierw jakiejś koncepcji rozwoju tej części miasta, tylko stawia na 

„wolną amerykankę”? Trudno się dziwić mieszkańcom mającym pretensje o to, że Miasto 

rozwija się chaotycznie.” 

 

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

powiedział: „Ludzie są zadowoleni, że powstają tam budynki i sklepy. Dzięki temu nie muszą 

jeżdzić do centrum. Nie ma Pan rozeznania.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Miesiąc temu 

dyskutowaliśmy nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego nad Wisłokiem 

i żwirownią. Mówiliśmy o tym, że plany te muszą powstać, aby chronić tereny zielone nad 

Wisłokiem przed niekontrolowaną zabudową. Argumentowaliśmy to również tym, że mogą 

pojawiać się sytuacje, gdy potencjalni deweloperzy będą chcieli zabudowywać tereny blisko 

zalewu, czy żwirowni. Nie musieliśmy długo czekać, żeby do takiej sytuacji doszło. Mamy 

dzisiaj uchwałę, z którą nieważne co zrobimy, spowodujemy wytworzenie fatalnej dla miasta 

rzeczywistości. Jest to nieodpowiedzialna polityka prowadzona przez Pana Prezydenta, 

związana z nieuchwaleniem do tej pory planu dla jednego z najważniejszych terenów  

w Mieście. Od 2008 roku nie został uchwalony plan dla zalewu i żwirowni. Płacimy dzisiaj 
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tego cenę. Jeszcze większą cenę zapłacą za to przyszłe pokolenia, gdy nie będą mogły 

wypoczywać nad zalewem. Czy o to nam chodzi, żeby pozbywać się tych cennych miejsc? 

Tereny zielone powinny być dobrem ogólnodostępnym. Szalenie nieodpowiedzialne jest to, co 

robi Pan Prezydent w kwestii tego planu. Wielokrotnie dostawaliśmy zapewnienia, że plan 

będzie uchwalany. Czekamy już tak długo. W innych miastach na świecie, robi się wszystko, 

żeby tereny zielone odzyskiwać. Polityka, którą prowadzi Prezydent w tym zakresie, 

spowoduje, że za kilka lat Rzeszów przestanie być Miastem przyjaznym do życia. Czy chcemy 

miasta z betonu? Ta uchwała jest konsekwencją złej polityki, którą Miasto prowadzi 

w zakresie zieleni i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Polityki chaosu  

i nieprzewidywalności. Przedsiębiorcy nie mają dobrych warunków do tego, aby 

inwestować.” 

 

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

powiedział: „W tej chwili decyzje podejmowane przez rząd i Premiera Pana Mateusza 

Morawieckiego, dotyczące budowy setek mieszkań, są prawidłowe. Jeśli będzie przygotowany 

przez Radę plan, a więc prawo miejscowe i ktoś będzie chciał budować, a będą tam 

przewidziane inne inwestycje, np. park, to będzie można zmienić decyzje prawa miejscowego, 

a nie cały plan. Sprzeciwy są populistyczne. Proszę przeczytać sobie przygotowaną ustawę  

i nie wprowadzać ludzi w błąd.” Poprosił Pana Andrzeja Skotnickiego – Dyrektora Wydziału 

Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, o przedstawienie przygotowywanych w ustawie 

zmian. 

 

Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa – 

powiedział: „W rejonie ulicy Kwiatkowskiego, na południe od ul. Grabskiego, Rada podjęła 

decyzję o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 

Ten plan obowiązuje. Aktualnie procedowane jest przygotowanie tzw. specustawy 

mieszkaniowej, wg założeń której, niezależnie od przeznaczenia, w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, wojewoda, jako przedstawiciel rządu, będzie mógł wydać 

każdemu zainteresowanemu deweloperowi decyzję lokalizacyjną, zezwalającą na budowę 

budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, w ilości ponad 25 sztuk w każdym terenie, 

niezależnie od tego, czy zgodnie z uchwałą Rady Miasta, będzie tam teren zielony, czy też 

teren przeznaczony pod przemysł.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Nie jestem przeciwny zabudowie tego terenu. Chciałbym jednak, żebyśmy jako radni, mieli 

wizję przygotowaną przez urbanistów, jak ta zabudowa ma wyglądać. Dylemat polega na tym, 

że działka, która dzieli dwie działki miejskie, prosi się, żeby ją przejąć, ponieważ pozwoli to 

rozbudować istniejącą infrastrukturę związaną z rekreacją. Z drugiej strony, oddajemy 

działkę inwestorowi, który prawdopodobnie wybuduje na tym terenie coś, a my nie będziemy 

wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Rolą samorządów jest to, aby mieć jakikolwiek wpływ na 

tereny zabudowy, które związane są z kwestią krajobrazu.” 

 

Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa – 

powiedział: „Organy administracji publicznej nie mają wpływu na kształt projektowanych 
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obiektów, poza wymogami ściśle określonymi w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. O kształcie konkretnych obiektów decydują ich architekci.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – powiedział: „Nie jestem przeciwnikiem 

zabudowy na tym terenie, ale należy wyznaczyć granice co powinno, a co nie powinno być 

zabudowane. Nie może być tak, że mieszkańcy nie mają świadomości, co w ich najbliższym 

otoczeniu będzie budowane. Administracyjnie, nie ma możliwości wpływania na inwestycje. 

Jedynie miejscowy plan lub stworzenie sylwety, o której mówiłem, może stworzyć ogólne 

ramy. Dzięki temu, mielibyśmy świadomość jak ma wyglądać panorama Rzeszowa.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zaprezentował wizualizacje 

dotyczące nadbudowy budynku centrum handlowego Europa II, znajdującego się przy  

al. Piłsudskiego w Rzeszowie.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Od początku tej kadencji 

dyskusja, która toczy się na sesjach sprowadzona jest do najniższego z możliwych poziomów. 

Dzieje się to za sprawą sposobu prowadzenia narracji przez Pana Prezydenta. Radni są od 

reprezentowania interesów mieszkańców. Powinni również dbać o rozwój Rzeszowa. Miasto 

nie jest własnością Pana Prezydenta. Został Pan wybrany przez mieszkańców, aby chronić 

ich interesy.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Kamil Skwirut – zauważył, że Radny Pan Marcin Fijołek, 

był nieobecny podczas głosowania nad wpisaniem do budżetu Miasta środków finansowych 

na rewitalizację parku przy ul. Rycerskiej oraz, że głosował przeciwko wpisaniu środków na 

wykonanie monitoringu na bulwarach.  

 

Przewodnicząca Klubu Radnych Patforma Obywatelska – Pani Jolanta Kaźmierczak – 

powiedziała: „W 2013 roku Miasto przystąpiło do opracowania studium. Nasz Klub zgłosił 

wówczas wniosek, aby dolina Wisłoka została objęta planami. Mając na względzie 

przygotowania rządu do podjęcia tzw. specustawy mieszkaniowej, apelujemy o ochronę 

terenów w dolinie Wisłoka.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zwracając się do przedmówczyni, 

powiedział: „Proszę sobie przypomnieć w jakim stanie były ścieżki nad Wisłokiem oraz jak 

wyglądała żwirownia i zalew. Wybudowano Park Papieski oraz Park przy ul. Błogosławionej 

Karoliny.” Zwracając się do Radnego Pana Marcina Fijołka, zasugerował, aby zamiast 

nieustannie krytykować, zaczął patrzeć na miasto pozytywnie.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Mirosław Kwaśniak – zauważył, że obrady Rady Miasta 

nie są odpowiednim miejscem do szczegółowego omawiania projektów uchwał. Dodał, że 

spotkania Pana Prezydenta z mieszkańcami Rzeszowa, są dobrym miejscem aby 

zaobserwować, jak wielu z nich jest zadowolonych z działań podejmowanych przez Miasto. 

Podkreślił, że o Rzeszowie mówi się pozytywnie również na arenie ogólnopolskiej. 
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Radna Miasta Rzeszowa – Pani Danuta Solarz – zaapelowała, aby nie robić błędów, które 

popełniły niektóre miasta, zabudowując tereny zielone nad rzekami. Dodała, że tereny zielone 

nad Wisłokiem, które są atutem Miasta, należy bezwzględnie chronić oraz poszerzać w stronę 

Trzebowniska. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – podkreślił, że działka, której dotyczy 

procedowany projekt uchwały, nie leży bezpośrednio w dolinie Wisłoka, lecz jest usytuowana 

ok. 200 metrów od jego brzegu. Dodał, że przy pomocy profesjonalnych służb, miasto dba  

o tereny zielone.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Janusz Micał –  powiedział, że popiera ochronę przyrody, 

jednak w granicach rozsądku. Dodał, że chronione gatunki roślin i zwierząt nie mogą mieć 

decydującego wpływu na budowę południowej obwodnicy miasta. Zaznaczył, że Poseł Pan 

Wojciech Buczak zaproponował jej przebieg bliżej rezerwatu Lisia Góra, co jego zdaniem nie 

jest zasadne. Dodał, że w rejonie planowanego mostu jest dużo terenów zielonych  

i rekreacyjnych, a budowa obwodnicy jest potrzebna i nie zagraża środowisku. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Wywrocki – w nawiązaniu do słów Radnego 

Pana Mirosława Kwaśniaka powiedział, że  sukcesy Rzeszowa, odnotowywane w rankingach 

krajowych, są przede wszystkim zasługą sposobu zarządzania miastem przez Pana Prezydenta 

Tadeusza Ferenca.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „W naszym mieście brakuje planowania przestrzennego. Buduje się od przypadku 

do przypadku. Coraz więcej mieszkańców jest przeciwko takiej przypadkowej zabudowie. 

Zabudowywanie terenów zalewowych oraz terenów zielonych nie służy temu Miastu. Żałuję, 

że nasze argumenty spotykają się z oporem. Nie chciałbym, żeby kolejna powódź, taka jaka 

miała miejsce w 2010 roku pokazała, że to jednak my mamy rację. Że mieszkańcy ją mają. 

Myli się Pan w tej kwestii, Panie Prezydencie. Nie można ingerować tak mocno w tereny 

zielone oraz tereny zalewowe.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – nawiązując do wypowiedzi 

przedmówcy, powiedział: „Dobrze, że wspomniał Pan o tej nocy w 2010 roku. Wie Pan  

o czym mówię?” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Jerzy Jęczmienionka – odpowiedział: „Panie Prezydencie, 

byliśmy na ulicy Czołgistów. Szybko Pan uciekał. Stałem z bosakiem na moście i udrażniałem 

przepust. Wstyd mi za takiego Prezydenta, ponieważ imputuje Pan radnych. Są świadkowie. 

Przyjechał Pan z Prezydentem Ustrobińskim i szybko Pan uciekał z tego mostku na 

Czołgistów. To było o godzinie 20:30. Za daleko się Pan posuwa. Miesiąc temu na sesji Rady 

Miasta, mówił Pan rzeczy nieprawdziwe. Nie na takiego Prezydenta mieszkańcy głosowali. 

Mam nadzieję, że w październiku wybierzemy kogoś odpowiedniego.” 

 



26 
 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – nawiązując do wypowiedzi 

przedmówcy, powiedział: „Rzeczywiście był Pan do godziny 20:30, później już nie. W tej 

chwili przeszkadza Pan w budowie zbiorników, które gromadziłyby wodę. Rozmawialiśmy już 

na sesji Rady Miasta na ten temat. Pisałem pismo do Pana Marszałka. Buntuje Pan ludzi, 

żeby nie budować zbiorników przeciwpowodziowych. Wyprze się Pan tego?” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Jerzy Jęczmienionka – odpowiedział: „Mówi Pan 

nieprawdę i dam to Panu na piśmie. Wstyd mi za takiego Prezydenta. Przyprowadzę tych 

mieszkańców i oni Panu powiedzą, że to Pan wmawia im nieprawdę. Napiszę na piśmie, że 

mówi Pan nieprawdę.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odnosząc się do wypowiedzi 

Radnego Pana Jerzego Jęczmienionki, powiedział: „Z całą pewnością to pismo zaraz 

wyrzucę. To Pana sprawa, że Panu jest wstyd. Nie zabiegam o to, żeby Pan czuł do mnie 

sentyment. Choć kilka razy podkreślał Pan, że Prezydent dobrze działa. Zmienił Pan zdanie.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Przedstawiony projekt uchwały wskazuje, że przedmiotem zamiany działek jest przydrożny 

pas przy ulicy Kwiatkowskiego. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie, aby tę część przy  

ul. Kwiatkowskiego zabudować. Jest to decyzja rozsądna i słuszna.” Zwracając się do 

Radnego Pana Marcina Fijołka, powiedział: „Miasto się rozwija. Ten rozwój jest zauważalny 

w skali krajowej. Chcemy merytorycznej rozmowy o Mieście. Niech Pan zmieni tę negatywną 

narrację. Dajmy sobie pozwolenie na rozwój. Niech inwestorzy budują i niech przyjeżdżają do 

Rzeszowa mieszkać ludzie z całego województwa i z całego kraju.” 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Maria Warchoł – powiedziała: „Jestem dumna  

z Prezydenta, który ma wizję i dąży do jej wdrożenia. Powinniśmy go wspierać w tych 

działaniach.” Poparła propozycję zamiany działek, przedstawioną w omawianym projekcie 

uchwały. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „Uważam, że musimy wyznaczyć granice zbliżania się do zalewu. Moim zdaniem, 

w tym przypadku nie zostały one jednak przekroczone.” Zaapelował o przestrzeganie kultury 

rozmowy podczas sesji Rady Miasta. Zwracając się do Radnego Pana Marcina Fijołka, 

powiedział: „Rozmawiajmy o konkretach, a nie rzucajmy uogólnionych zarzutów, które są 

potem powodem naszych sporów.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki – podkreślił, że wypowiedź Radnego Pana 

Marcina Fijołka, była niestosowna. Zauważył ponadto, balans między zielenią, a zabudową  

w rejonie Wisłoka, jest zachowany.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Deręgowski – Powiedział: „Analizując zdjęcia 

satelitarne tego terenu widać, że pozwalamy na zabudowę bezpośrednio naprzeciwko plaży na 
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żwirowni. Jestem przeciwny budowaniu bloków przy ul. Kwiatkowskiego. Teren wokół 

żwirowni zostawmy zielony. Zagospodarujmy go.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zauważył, że teren, na którym 

mieszka Radny Pan Marcin Deręgowski, też kiedyś był terenem zielonym.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Roman Jakim – powiedział: „Jestem zdegustowany 

dzisiejszą dyskusją. Podniesiony głos Marcina Fijołka był niewłaściwy, ale to o czym mówił 

odnośnie zagospodarowania terenów zielonych, tj. żwirownia, Lisia Góra i okolice WSK jest 

czymś naprawdę pożądanym. Proszę nie odbierać tym, którzy mają inne spojrzenie na ten 

temat, prawa do głosu. Należy sporządzić plan zagospodarowania, który określałby rodzaj 

zabudowy, kształt terenów zielonych i rozwiązań komunikacyjnych. Oprócz dobrych rzeczy, 

które się w mieście dzieją, są rzeczy złe, które mamy prawo krytykować, jak na przykład bloki, 

które budowane są nad Wisłokiem, obok WSK. To jest zbrodnia na tym terenie i na ludziach, 

którzy tam będą mieszkać.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Dajmy możliwość 

przyjazdu kolejnym ludziom do dobrego Miasta. Mamy różne zdania. Szanuję Pana zdanie, 

ale w tej chwili ja jestem Prezydentem i dopóki nim będę, będę budował szkoły muzyczne  

i zezwalał na budowanie innych obiektów. Nie bądźmy samolubni. Zdecydowanie chcę, żeby 

przyjeżdżali tu ludzie. To jest przyszłość.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Trzeba mieć jedną koncepcję Miasta. Owszem, są takie miasta, jak np. Opole, czy 

Bydgoszcz, gdzie kamienice dochodzą prawie do rzek, ale są też takie jak Londyn. 

Wyjeżdżając poza zabudowane, ścisłe jego centrum są parki, ogrody i pola golfowe. Nad 

rzeką mamy tylko zieleń. Trzeba mieć spójną koncepcję Miasta i ją realizować. Chcemy 

pokazać realny problem w koncepcji rozwoju Miasta. Czy Pan Prezydent wie, ilu właścicieli 

ma ścieżka nad Wisłokiem? Nie wie Pan. Obowiązkiem Miasta, jest dążenie do tego, aby była 

własnością miejską. To jest chaos. To jest obraz tego, jak postępujemy z terenami 

rekreacyjnymi nad Wisłokiem.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – nawiązując do wypowiedzi Radnego 

Pana Roberta Kultysa powiedział, że w Rzeszowie jest ok. 150 km ścieżek rowerowych,  

a jeszcze niedawno nie było ich wcale. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w trybie ad vocem, 

odpowiedział Radnemu Panu Robertowi Kultysowi, że w Londynie tereny nad rzeką są 

zagospodarowane na dwa sposoby. Wyjaśnił, że część z nich stanowi zieleń, ale są także 

miejsca, w których zabudowa dochodzi do wody.  

  

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Z badań Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz z różnych innych statystyk, wyłania się przykry dla Rzeszowa obraz. 

Serwis Moja Polis oraz Gazeta Wyborcza przygotowując zestawienie terenów zielonych  
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w polskich miastach, sklasyfikował Rzeszów na 61. miejscu. Również z danych 

opublikowanych przez GUS wynika, że Rzeszów zajmuje dopiero trzecie miejsce od końca  

w zestawieniu uwzględniającym parki i zieleń w miastach Polski. Podchodzę do dyskusji  

w sposób emocjonalny, ponieważ zależy mi na tym, żeby tereny zielone były bezpieczne dla 

Miasta na przyszłość. Chcielibyśmy, żeby Miasto w sposób poważny odnosiło się do tego 

problemu. Nie powinno nikogo dziwić, że chcemy rozmawiać o najważniejszych dla Rzeszowa 

sprawach.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Deręgowski – ponownie poddał pod rozwagę 

zasadność dokonywanej zamiany, w kontekście własności terenów. 

  

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, została przyjęta  

10 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych oraz 9 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 12a. 

Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Na Skały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem, stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Na Skały, została przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad 12b. 

Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

(dot. nieruchomości położonych przy ul. Jałowego 3 i Hetmańskiej 15). Projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, została przyjęta  

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

 

Ad 12c. 

Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości (dot. nieruchomości położonych przy ul. Lubelskiej). Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, została przyjęta 

jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad 12d. 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa, została przyjęta 

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

 

Ad 12e. 

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

podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, została przyjęta 16 głosami 

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

 

Ad 13. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie określenia na rok 2018 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr LVIII/6/2018). Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie określenia na rok 2018 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów, została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad 14. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania imienia Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa (druk  

nr LVIII/3/2018). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 31 do 

protokołu. 
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Radna Miasta Rzeszowa – Pani Danuta Solarz – zaproponowała, aby zmienić lokalizację 

Galerii i umieścić ją na parterze, celem uzyskania większej dostępności dla turystów. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania imienia Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa została przyjęta 

jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad 15. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany w statucie Rzeszowskiego Domu Kultury (druk nr LVIII/1/2018). 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany w statucie Rzeszowskiego Domu Kultury została 

przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad 16. 

Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych (druk nr LVIII/2/2018). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, 

stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych 

została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad 17. 

Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych (druk nr LVIII/7/2018). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, 

stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych 

została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

Ad 18. 

Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – w imieniu Klubu przedstawił 

projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa 

dotyczących utworzenia w Rzeszowie aquaparku (druk nr LVIII/15/2018). Projekt uchwały, 
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wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 35 do protokołu. Powiedział: „Niedawno 

Uniwersytet Rzeszowski przeprowadził ankietę, z której wynika, że 65% ankietowanych 

wskazało aquapark jako rzecz, której najbardziej brakuje im w Rzeszowie. Utworzenie 

aquaparku podniosłoby również atrakcyjność Miasta pod względem turystycznym. 

Mieszkańcy oczekują takiej inwestycji.” 

 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Sławomir Gołąb – powiedział: „Żadne miasto nie decyduje 

się w tej chwili na realizację takiej inwestycji z własnego budżetu, ze względu na ogromne 

koszty budowy oraz utrzymania. Aquapark w Rzeszowie byłby niewątpliwie inwestycją 

ponadregionalną, z której korzystaliby mieszkańcy całego województwa. Mając na uwadze 

budżet Miasta, czy taki sam projekt nie powinien zostać skierowany do  Pana Marszałka, żeby 

wspólnie podzielić się kosztami realizacji i utrzymania? Traktuję tę propozycję jako element 

kampanii wyborczej. Wszyscy chcielibyśmy mieć aquapark, ale moim zdaniem Miasta na to 

nie stać.” 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, 

powiedziała: „Przypomnę, że był inwestor zewnętrzny, który chciał wybudować aquapark  

w okolicach Centrum Handlowego Nowy Świat. Niestety, pod protekcją polityków PiS-u, 

zorganizowano grupę protestacyjną, która nie dopuściła nawet do rozmów na temat 

ewentualnej zmiany lokalizacji aquaparku.” Zwracając się do radnych z Klubu PiS, 

powiedziała: „Macie rząd i Marszałka. Znajdźcie finansowanie zewnętrzne, a wtedy my 

zagłosujemy za tą propozycją.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – powiedział: „Słuchając tych wypowiedzi 

można powiedzieć, że koalicja rządząca odwraca się plecami do tego pomysłu. Zadziwiające 

jest to, że inne miasta, np. Lublin, mogły sobie pozwolić na budowę aquaparku. Mieszkańcy 

Rzeszowa, chcąc wybrać się z rodziną na basen, jeżdżą m.in. do Krakowa i Strzyżowa. 

Pokazujemy problem od lat zauważany przez mieszkańców. Należy go rozstrzygnąć zamiast 

mówić, że się nie da.” Dodał, że propozycja wybudowania aquaparku w Parku Sybiraków, 

była bardzo nietrafiona, m.in. ze względu na jego lokalizację. Powiedział: „Aquapark ma 

funkcję metropolitalną. Nie można wybudować go w środku osiedla. To byłaby bezmyślność. 

Po drugie, kto niszczy tak wartościowy teren jak Park Sybiraków, żeby wybudować tam mały 

aquapark? Nam chodzi o to, żeby wybudować ośrodek rekreacyjny, dla całego województwa, 

aby podnieść rangę Miasta. Jeśli funkcja metropolitalna się rozwija, wtedy Miasto jest 

spostrzegane jako metropolia. Nie słyszeliście o partnerstwie publiczno-prywatnym? Trzeba 

to realizować, ale nie w centrum osiedla, robiąc na złość mieszkańcom. Proponujemy, aby 

aquapark powstał na terenach dotąd niezainwestowanych, tj. teren po byłym lodowisku, lub 

przy nowobudowanym łączniku między ulicami Lubelską i Warszawską. Myślcie o mądrych 

lokalizacjach.” 
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Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak – w trybie ad vocem, wyjaśniła, że 

mówiąc o lokalizacji aquaparku w okolicach Centrum Handlowego Nowy Świat nie miała na 

myśli Parku Sybiraków, lecz teren po drugiej stronie ulicy Krakowskiej. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w trybie ad vocem, 

powiedział, że to nie lokalizacja, a pieniądze, są sednem tej sprawy. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zarzucił radnym 

Klubu PiS, że propozycja budowy aquaparku jest tylko pustym sloganem, bez żadnego 

zabezpieczenia finansowego. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaapelował do 

radnych, aby wspólnie zastanowić się, co trzeba zrobić i skąd pozyskać środki finansowe, 

żeby wyczekiwany przez mieszkańców Miasta aquapark mógł powstać.   

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zwracając się do 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa – Pana Waldemara Szumnego zapytał, 

dlaczego aquapark nie powstał w Rzeszowie w czasach, gdy był on Przewodniczącym Rady 

Miasta Rzeszowa. Dodał, że są w Mieście ważniejsze inwestycje, które trzeba zrealizować,  

tj. przebudowa basenu przy ul. Matuszczaka, czy hali na Podpromiu. Zaznaczył, że to nie 

aquapark decyduje o atrakcyjności Miasta, lecz zabezpieczenie mieszkańcom miejsc pracy, 

mieszkania, czy  też miejsca do wypoczynku. 

 

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

„Rządząca koalicja, jak zwykle, sprowadza ważny temat do absurdu.” Zwracając się do 

Prezydenta Miasta Rzeszowa, zapytał: „Co Pan zrobił przez 16 lat rządów, aby w Rzeszowie 

powstał aquapark? Rozwój Miasta powinien być wielowymiarowy. Aquapark poprawiłby 

jakość życia mieszkańców Rzeszowa i zwiększyłby atrakcyjność miasta. Nie ma w uchwale 

słowa o tym, że chcemy zadłużać Rzeszów. Próbujecie nadinterpretować nasze słowa.  

O partnerstwie publiczno – prywatnym mówiono wiele razy. Jest to formuła, która przy tego 

typu inwestycjach jest rozwiązaniem sprawdzonym. W 2016 roku aquapark we Wrocławiu 

zarobił ponad 10 mln zł. Przy dobrym zarządzaniu, aquapark może być atrakcyjnym 

przedsięwzięciem. Czy Miasto zrobiło coś, aby pozyskać inwestorów? Podejmując dzisiaj tę 

uchwałę dajemy Prezydentowi jasny sygnał do rozpoczęcia działań zmierzających do 

powstania aquaparku. Warto podjąć rozmowy z potencjalnymi inwestorami i starać się 

realizować tę inwestycję.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki – zabierając głos w dyskusji, zauważył że 

w wielu polskich miastach aquaparki generują milionowe straty finansowe. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Deręgowski – zwrócił uwagę, że istnieją w mieście 

pilniejsze potrzeby, niż budowa aquaparku. Dodał, że ww. uchwała jest czysto populistyczna  

i poza szumem medialnym, nic nie wnosząca do tematu. 
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Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak – nawiązując do wypowiedzi 

Radnego Pana Marcina Fijołka, zaapelowała do Radnych Klubu PiS o pomoc w znalezieniu 

środków finansowych na realizację tej inwestycji.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Kotula – powiedział: „Uchwała jest 

kierunkowa. Ma służyć podjęciu działań, tj. znalezieniu inwestorów oraz środków 

finansowych.” 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji zapewnił, że nie istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na budowę 

aquaparku z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Mirosław Kwaśniak – zgłosił wniosek formalny  

o zamknięcie dyskusji. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek przeciwny do wniosku 

Radnego Pana Mirosława Kwaśniaka. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek Radnego Miasta Rzeszowa – Pana Mirosława Kwaśniaka został przyjęty  

14 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek 

formalny o skierowanie projektu uchwały do merytorycznej komisji Rady Miasta Rzeszowa, 

do momentu znalezienia przez radnych Klubu PiS inwestora w partnerstwie publiczno – 

prywatnym.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek Pana Konrada Fijołka – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa został 

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

 

Ad 19a. 

Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie przedstawił 

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

załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym. 

 



34 
 

Ad 19b. 

Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia 

skargi. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały,  

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 20 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy trzech głosach wstrzymujących. 

 

Ad 20. 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zwracając się do Radnego Pana 

Romana Jakima, powiedział: „Zdajmy sobie sprawę, że za jakiś czas nas nie będzie. Dla 

wszystkich jest określony czas, z tą różnicą, że ja Panu nie wypominam. Pana wypowiedź 

mobilizuje mnie do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Roman Jakim – nawiązując do wypowiedzi Pana 

Prezydenta, powiedział: „Nie powiedziałem, że Pana nie będzie.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Czesław Chlebek – powiedział: „Zbliżające się wybory 

podgrzewają temperaturę dyskusji podczas dzisiejszej sesji. Martwi mnie los Pana Konrada 

Fijołka, ponieważ życzono mu dzisiaj źle. Mam jednak nadzieję, że w przyszłej kadencji Rady 

Miasta, znajdzie się miejsce dla dwóch Panów Fijołków.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Mariusz Olechowski – zwracając się do Pana Prezydenta, 

powiedział: „Podczas Triduum Paschalnego, które odbywało się w kościele na Staromieściu, 

spokój wiernych zakłóciła interwencja policji, nakładając mandaty za niewłaściwie 

zaparkowane w pobliżu kościoła samochody. Z uwagi na powagę chwili, wystarczyło pouczyć 

użytkowników drogi publicznej, a nie rygorystycznie nakładać mandaty karne. Apeluję w tym 

miejscu również do Pana Komendanta Policji Miejskiej, aby wyciągnąć wnioski z zaistniałej 

sytuacji. Przypadek ten wskazuje na konieczność budowy parkingu przy ul. Partyzantów. 

Chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę. W Klubie Life House, na początku maja, ma się 

odbyć spektakl o zabarwieniu satanistycznym. Jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami 

wychowania katolickiego i uderza w podstawowe nauczanie kościoła. Proszę o interwencję  

i niedopuszczenie do tego skandalicznego spektaklu, tym bardziej, że nieruchomość należy do 

Miasta.”  

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Maria Warchoł – również zaprotestowała przeciwko 

koncertowi zespołu blackmetalowego w Klubie Life House. Ponadto powiedziała:  

„21 kwietnia br. rozpoczął działalność Rzeszowski Teatr Muzyczny Olimpia. Koncert 

inauguracyjny, który miał miejsce w Instytucie Muzyki przy ul. Dąbrowskiego, odbył się pod 

patronatem honorowym Pana Prezydenta Miasta Rzeszowa. Rzeszowscy kameraliści oraz 

wokaliści, pod batutą Pana Andrzeja Szypuły, zaprezentowali się doskonale.” 
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Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki – nawiązując do wypowiedzi Radnego 

Pana Mariusza Olechowskiego, dotyczącej interwencji Policji podczas Triduum Paschalnego, 

powiedział: „Uroczystość kościelna nie usprawiedliwia kierowców w nieprzestrzeganiu 

prawa. Odnośnie planowanego koncertu zespołu blackmetalowego, jestem przeciwny 

ingerowaniu Rady Miasta w to wydarzenie. Dajmy wolność wyboru innym. Radni nie są od 

decydowania co jest dobre, a co złe.” 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Danuta Solarz –  poinformowała, że 19 maja br. odbędzie 

się kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Przy tej okazji, jako pracownik Polskiej 

Grupy Energetycznej, zaprosiła do odwiedzenia Muzeum Energetyki, w tym wystawy  

z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodała, że przygotowano również 

wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Rzeszowa. 

 

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

że pomiędzy ulicą 8 Marca i aleją Piłsudskiego, zostanie wmurowana tablica upamiętniająca 

pierwszego polskiego elektryka. Przy okazji poinformował o istniejącym, pomiędzy PGE  

a Miastem, sporze dotyczącym kosztów odbioru śmieci.  

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak – poparła Pana Prezydenta w sporze 

z PGE.  

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył, że koszty 

odbioru śmieci od mieszkańców miały być niższe w momencie powstania nowej spalarni 

śmieci, a tymczasem koszty rosną. 

 

Pan Wiesław Buż – Przewodniczący doraźnej Komisji ds. Budżeto Obywatelskiego –  

przedstawił sprawozdanie z prac Komisji. Poinformował, że tegorocznej edycji  

RBO  zgłoszono 96 propozycji zadań. Komisja, w oparciu o regulamin określający zasady  

i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 

2019 rok, dopuściła do udziału w konsultacjach społecznych 74 wnioski. Zachęcił do wzięcia 

udziału w głosowaniu na zadania tegorocznej edycji RBO.  

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – powiedział: „Odnośnie zbliżającego się 

terminu wydania opinii, dotyczącej wniosku Pana Prezydenta i Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie zmiany granic miasta, przez Wojewodę Podkarpackiego, informuję, że w dniu 

jutrzejszym odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które Pani Wojewoda zaprasza Radnych, 

Wójtów, Burmistrzów oraz Pana Prezydenta. Również jutro odbędzie się spotkanie Pani 

Wojewody z  mieszkańcami  terenów, które są objęte wnioskiem w sprawie zmiany granic 

miasta. Dyskusja zakończy się opinią. Mamy nadzieję, że chociaż w części, będzie ona 

pozytywna dla Miasta Rzeszowa.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, o spotkaniu, na które 

został zaproszony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudę. 
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Zaznaczył, że tematem rozmowy będzie Konstytucja  RP. Dodał, że popiera politykę rządu, 

sprzyjającą budowaniu mieszkań. 

 

Podczas LVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (P. Maria Warchoł, P. Robert Homicki,   

P. Roman Jakim, P. Grażyna Szarama, P. Waldemar Kotula, P. Sławomir Gołąb,  

wraz z P. Mariuszem Olechowskim i P. Grażyną Szaramą, P. Witold Walawender, P. Jerzy 

Jęczmienionka, P. Waldemar Szumny, P. Danuta Solarz) zgłosili interpelacje, które stanowią 

kolejno załączniki nr od 38 do 52  do protokołu. 

 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa, które stanowi 

załącznik nr 53 do protokołu. Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do  

ww. sprawozdania. 

 

Rada Miasta Rzeszowa na LVIII sesji odbytej w dniu 24 kwietnia 2018 r. podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr LVIII/1339/2018 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr LVIII/1340/2018 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r.  

 

3. Uchwała Nr LVIII/1341/2018 – w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r.  

 

4. Uchwała Nr LVIII/1342/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla 

własnego „in blanco”. 

 

5. Uchwała Nr LVIII/1343/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla 

własnego „in blanco”. 

 

6. Uchwała Nr LVIII/1344/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla 

własnego „in blanco”. 

 

7. Uchwała Nr LVIII/1345/2018 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 r.  

 

8. Uchwała Nr LVIII/1346/2018 – w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania 

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”. 

 

9. Uchwała Nr LVIII/1347/2018 – w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych 

niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy  

ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie. 
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10. Uchwała Nr LVIII/1348/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha. 

 

11. Uchwała Nr LVIII/1349/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Kwiatkowskiego. 

 

12. Uchwała Nr LVIII/1350/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Szopena w Rzeszowie. 

 

13. Uchwała Nr LVIII/1351/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Rejtana w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała Nr LVIII/1352/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

 

15. Uchwała Nr LVIII/1353/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

 

16.  Uchwała Nr LVIII/1354/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Na Skały. 

 

17. Uchwała Nr LVIII/1355/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

 

18.  Uchwała Nr LVIII/1356/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości. 

 

19. Uchwała Nr LVIII/1357/2018 – zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta 

Rzeszowa. 

 

20. Uchwała Nr LVIII/1358/2018 – w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

 

21. Uchwała Nr LVIII/1359/2018 – w sprawie określenia na rok 2018 sezonu kąpielowego 

oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

22.  Uchwała Nr LVIII/1360/2018 – w sprawie nadania imienia Galerii Fotografii Miasta 

Rzeszowa. 

 

23. Uchwała Nr LVIII/1361/2018 – w sprawie zmiany w statucie Rzeszowskiego Domu 

Kultury. 
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24. Uchwała Nr LVIII/1362/2018 – w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w Rzeszowie 

do kategorii dróg gminnych. 

 

25.  Uchwała Nr LVIII/1363/2018 – w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do 

kategorii dróg gminnych. 

 

26. Uchwała Nr LVIII/1364/2018 – w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

27. Uchwała Nr LVIII/1365/2018 – w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie 

rozpatrzenia skargi. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad dokonał zamknięcia LVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

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

stanowi załącznik nr 54  do protokołu. 

 

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

Na tym protokół zakończono.            

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

Protokołowała: 

 

Monika Gubernat 

 

Sprawdził:   

              Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

       Mirosław Kubiak 


