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BRM.0002.2.10.2018   

 

Protokół Nr LXIII/1/2018 

 

z LXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 28 sierpnia 2018 r. w sali 

posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 

 

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

26 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 LXIII sesji 

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

jego Zastępców i 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 prasy, radia i telewizji oraz przybyłych gości  

i mieszkańców Miasta.  

 

Następnie Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił 

proponowany porządek obrad LXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące 

zmiany proponowanego porządku obrad oraz poprosił o przegłosowanie przedstawionych 

propozycji:  

 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie - w punkcie 2a - projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Miasto Rzeszów do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością i objęcia w niej udziałów. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

- w punkcie 4a - projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o wycofanie z porządku obrad punktu 18 - 

projektu uchwały w sprawie funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie - w punkcie 27a - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej. 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o wycofanie z porządku obrad punktu 30 - 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Leśnej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie - w punkcie 31a - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie, jako udziału niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości 

położonej przy ul. Zielonej w Rzeszowie na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków 

Mieszkalnych Sp. z o.o. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

7) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie - w punkcie 41a - projektu uchwały w sprawie utworzenia na obszarze 

miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 

i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

 

Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

8) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie - w punkcie 41b - projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

9) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie - w punkcie 41c - projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - zgłosił wniosek 

o zdjęcie z porządku obrad punktu 14. Zauważył, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, jedynym inicjatorem uchwał w przedmiocie planowania przestrzennego jest 

Prezydent Miasta i że w związku z tym projekt uchwały Klubu Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości jest bezprzedmiotowy. 

 

Pan Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - odnosząc 

się do powyższego wniosku, powiedział: „Jak ten projekt uchwały może być bezprzedmiotowy, 

skoro dotyczy znacznie szerszego aspektu sprawy, związanej z zagospodarowaniem przestrzennym na 
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Osiedlu Nowe Miasto. Projekt uchwały, przygotowany i przedstawiony przez Prezydenta Miasta, 

obejmuje nieduży teren pomiędzy ulicami Popiełuszki, Seniora, Rejtana i drogą obok Millenium Hall. 

Natomiast projekt uchwały, którą zaproponował nasz Klub obejmuje cały teren  Osiedla Nowe Miasto 

od ulicy Podwisłocze, pomiędzy ulicami Popiełuszki, Rejtana  do ulicy Kopisto. Klub Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości uważa, że Pan Prezydent Rzeszowa powinien przygotować plan zagospodarowania 

przestrzennego, który będzie obejmował cały ten teren. Jednocześnie nasz projekt wskazuje kierunki, 

na które Pan Prezydent powinien zwracać uwagę przy uchwalaniu planu dla tego terenu. Jest tam 

między innymi zapis o tym, że należy zabezpieczyć tereny zielone na osiedlu Nowe Miasto  

i przeznaczyć je pod park, pod rekreację, utworzyć przestrzeń parkową, która będzie służyła 

mieszkańcom. Wskazaliśmy oczekiwania względem planu, który powinien zabezpieczyć teren przed 

budową nowej drogi i przed budową nowych, wysokich bloków, które w tamtym rejonie miały 

powstać. Było to przedmiotem wielkiego niepokoju mieszkańców. Dobrze, że nasza uchwała i presja 

społeczna, która przy tej sprawie się pojawiła spowodowały, że Prezydent Miasta, w końcu, po wielu 

latach będzie chciał ten plan uchwalić. Przypomnę, że nie tak dawno władze Miasta wydawały 

warunki zabudowy na budowę bloków w tamtym rejonie i przygotowywano projekt drogi. Dlatego 

uważam, że zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad będzie ze szkodą dla mieszkańców Osiedla 

Nowe Miasto, dla mieszkańców Rzeszowa”. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Nr 51/3/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Nowe Miasto  oraz  projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki i ul. Seniora w Rzeszowie, w całości 

wyczerpują oczekiwania mieszkańców osiedla Nowe Miasto. Wobec powyższego projekt 

uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa 

w zakresie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla 

Nowe Miasto oraz zapewnienia odpowiedniej przestrzeni parkowo-rekreacyjnej 

przedstawiony przez Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest 

bezprzedmiotowy. Poparła wniosek o zdjęcie powyższego  projektu z porządku obrad. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Konrada Fijołka -Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu 14, tj. projektu uchwały  

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie 

opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Nowe 

Miasto oraz zapewnienia odpowiedniej przestrzeni parkowo-rekreacyjnej. 

 

Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących. 

 

Pan Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - w imieniu Komisji 

Gospodarki Komunalnej zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 15. Wyjaśnił, że 

projekt uchwały dotyczy ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta odnośnie 

budowy tematycznych interaktywnych placów zabaw, których na terenie Rzeszowa jest co 

najmniej kilkadziesiąt.  Wymienił kilka takich placów niedawno wybudowanych w mieście 

m.in. ogród sensoryczny na Lisiej Górze, na Osiedlu Kmity, przy Alei Cieplińskiego, na 

osiedlu Projektant, w Parku Papieskim, na Osiedlach Słociny, Zwięczycy, Białej. Powiedział: 



4 

 

„W 2019 r. będzie rozbudowa zorganizowanego placu rowerowego, gdzie mieszkańcy, młodzież, dzieci 

przy asyście policji, będą mogli uczyć się zasad ruchu drogowego. Niezależnie od tego proszę, aby 

Państwo zwrócili uwagę na Wieloletnią Prognozę Finansową, gdzie kilkanaście milionów złotych jest 

przewidzianych i zabezpieczonych na budowę, rozbudowę i doposażenie placów zabaw. Stąd Komisja 

uznała, że projekt uchwały jest projektem chybionym, niepotrzebnym”.  

 

Pan Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - ad 

vocem: „Oczywiście, można zdejmować wszystkie projekty uchwał przygotowane przez Klub 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Widzę, że to będzie taka stała tendencja na ostatnich sesjach Rady 

Miasta, do końca kadencji. Gratuluję demokratycznej i obywatelskiej postawy Radnym Klubu 

Rozwoju Rzeszowa i Platformy Obywatelskiej”. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przerwał wypowiedź 

i poprosił mówcę, aby przedstawiał merytoryczne uwagi.  

 

Pan Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - 

kontynuując swoją wypowiedź, powiedział: „Szanowni Państwo, tematyka placów zabaw 

w Rzeszowie, jest po raz kolejny zdejmowana z porządku obrad przez koalicję rządzącą Miastem. 

Przypomnę, że nie tak dawno chcieliśmy ten punkt przedstawić na sesji. To nasuwa pytanie: Czego się 

Państwo obawiacie? Dlaczego nie chcecie rozmawiać o tym, jak wyglądają nasze rzeszowskie place 

zabaw? Nie chcecie dyskutować, o tym, co należy zrobić, żeby poprawić ofertę dla rzeszowskich rodzin, 

dla rzeszowskich dzieci.”   

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zaproponował, aby dyskusję,  

o wzajemnych relacjach politycznych umieścić na końcu porządku obrad Rady Miasta 

w sprawach różnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej o zdjęcie  

z porządku obrad punktu 15, tj. projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania 

dla Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących budowy tematycznych, interaktywnych 

placów zabaw. 

 

Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących. 

 

Radny Pan Witold  Walawender - zgłosił wniosek o utworzenie na terenie miasta Rzeszowa 

Interaktywnego Centrum Nauki „Mały Kopernik”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta, który 

przerwał wypowiedź Przewodniczącemu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, 

powiedział: „To jest głos przeciwny w bardzo ważnej sprawie, jaką są place zabaw. Nie rozumiem, 

dlaczego Pan Przewodniczący uniemożliwia uzasadnienie sprzeciwu wobec zdjęcia projektu uchwały  

z porządku obrad”. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział, że Przewodniczący Rady 

Miasta ma prawo odbierać głos, jeżeli występujący radny nie mówi na temat. Odnośnie 
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wniosku zgłoszonego przez Radnego Pana Witolda Walawendera, aby na terenie Rzeszowa 

powstało Interaktywne Centrum Nauki „Mały Kopernik”, Pan Andrzej Dec Przewodniczący 

Rady Miasta poprosił, aby wszyscy radni przestrzegali obowiązujących przepisów                

w przedmiocie zgłaszania projektów uchwał. Przypomniał, że w obowiązującym Statucie 

Miasta jest dokładnie opisana procedura inicjatywy uchwałodawczej. 

 

Uzupełniony porządek obrad LXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2018 roku (druk: LXIII/21/2018). 

 

2. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku (druk: LXIII/22 

/2018). 

 

2a.Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do Spółki Port Lotniczy 

„Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia w niej udziałów. 

 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 

 

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

 

4a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

 

5. Uchwała w sprawie emisji obligacji (druk: LXIII/20/2018). 

 

6. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie o stanie 

bezpieczeństwa powiatu rzeszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

8. Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Rzeszowa w latach 

2014-2017 (druk: LXIII/18/2018). 

 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa (druk: LXIII/32/2018). 

 

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 51/3/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na 

osiedlu Nowe Miasto (druk: LXIII/16/2018). 

 

11. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 267/4/2015 – część I przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie (druk: XIII/17/2018). 
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12. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu 

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

al. Cieplińskiego w Rzeszowie (druk: LXIII/19/2018). 

 

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki i ul. Seniora  

w Rzeszowie (druk: LXIII/15/2018). 

 

14. Zdjęta z porządku obrad. 

 

15. Zdjęta z porządku obrad. 

 

16. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące sposobu 

zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Podwisłocze a rzeką Wisłok. 

 

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego (druk: LXIII/3/2018). 

 

18. Wycofana z porządku obrad. 

 

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

(druk: LXIII/1/2018). 

 

20. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Lipcowej do kategorii dróg gminnych (druk: 

LXIII/11/2018). 

 

21. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy św. Floriana do kategorii dróg gminnych (druk: 

LXIII/12/2018). 

 

22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji 

Nauczycieli (druk: LXIII/25/2018). 

 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Miasto Rzeszów 

posiadanych akcji imiennych w spółce Stal Rzeszów SA w pozapublicznym trybie zbycia 

akcji (druk: LXIII/31/2018). 

 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wymiana 

źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (druk: LXIII/7/2018). 

 

25. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu 

pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk: LXIII/8/2018). 
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26. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Instalacja 

kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

(druk: LXIII/9/2018). 

 

27. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Zwiększenie 

udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk: LXIII/10/2018). 

 

27a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej przy Al. Armii 

Krajowej. 

 

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: LXIII/24/2018). 

 

29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Senatorska (druk: LXIII/26/2018). 

 

30. Wycofana z porządku obrad. 

 

31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach 

odszkodowania (druk: LXIII/28/2018). 

 

31a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako udziału niepieniężnego (aportu) prawa 

własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej w Rzeszowie na rzecz Miejskiego Zarządu 

Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 

 

32. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie 

ulicy: Wywrockiego (druk: LXIII/29/2018). 

 

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

ulic Południowej, Geodetów, Al. Józefa Piłsudskiego (druk: LXIII/30/2018). 

 

34. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie 

Miasto Rzeszów przez Gminę Szczucin zadania z zakresu pomocy społecznej (druk: 

LXIII/2/2018). 

 

35. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie 

Miasto Rzeszów przez Gminę Krasne zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

(druk: LXIII/4/2018). 

 

36. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok (druk: LXIII/13/2018). 
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37. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto. 

 

38. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na 

terenie osiedli Śródmieście – Północ i Śródmieście – Południe w sprawie połączenia 

osiedli. 

 

39.   Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na 

terenie osiedli: Dąbrowskiego, Staroniwa i Piastów w sprawie utworzenia Osiedla 

„Zawiszy Czarnego” i połączenia osiedli Dąbrowskiego i Piastów. 

 

40. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (druk: LXIII/6/ 

2018) („Rondo im. Tomasza Stańki”). 

 

41. Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa (druk: LXIII/14/2018) 

(„Aleja Biskupów”). 

 

41a. Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania, 

w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast. 

 

41b. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

41c. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

42. Oświadczenia i informacje.  

  

43. Interpelacje i zapytania. 

 

44. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad  1. 

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku. 

Następnie przedstawiła uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikami, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Wyjaśniła, że chodzi o wyrażanie zgody 

na udzielenie pomocy finansowej w 2018 roku Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

w wysokości 200 tys. zł na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem, 

dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.  
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Radna Pani Grażyna Szarama - wyraziła zadowolenie w związku z proponowanym 

dofinansowaniem. Powiedziała: „Jestem członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie i znam problemy, z jakimi boryka się Pogotowie. Dlatego jak 

najbardziej popieram tę uchwałę i bardzo proszę, abyśmy jednogłośnie ją podjęli”.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

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

 

Ad 2. 

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku. 

Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz 

z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Wyjaśniła, że 

w projekcie uchwały został skorygowany błąd, który pojawił się w podjętej wcześniej 

uchwale o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego, 

dotyczący miejsca koncertu z muzyką filmową i pieśniami patriotycznymi.  

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - odnosząc się do 

przedstawionego projektu uchwały powiedział, że ma nadzieję, że tym razem Pan Prezydent  

zostanie godnie podjęty, a nie tak jak to miało miejsce podczas ostatniego Muzycznego 

Festiwalu w Łańcucie.  

 

Pan Witold Walawender - Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji - odnosząc się do 

poruszonej  kwestii, wyraził nadzieję, że taka sytuacja nie powtórzy się w przyszłości. Dodał, 

że Festiwal Muzyczny w Łańcucie w dużej mierze był dofinansowany ze środków 

finansowych Miasta.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwala w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

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

 

Ad 2a. 

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów 

- Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia w niej udziałów. Następnie 

przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Poinformował, że Gmina Miasto Rzeszów obejmie  

20 tys. udziałów w kapitale zakładowym Spółki Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka, każdy 

o wartości po 100 zł i łącznej wartości 2 mln zł.  
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Pan Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - 

powiedział: „Bardzo dobrze, że Miasto zauważyło, iż między drogą na Lublin i Warszawę znajduje 

się Port Lotniczy i zdecydowało się zaangażować w Spółkę Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka poprzez 

objęcie udziałów. Port Lotniczy, który ma w nazwie „Rzeszów” ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju 

naszego Miasta. Jest jeden problem. Otóż kwota, z którą dzisiaj Miasto zamierza wejść do tej spółki to, 

2 mln zł, czyli kwota tak naprawdę mniej niż symboliczna. Miasto Rzeszów, stolica województwa, 

mając blisko lotnisko, w moim przekonaniu powinno czuć się odpowiedzialne za to, jak to lotnisko się 

rozwija. Powinno również dążyć do tego, aby zwiększać szanse rozwoju lotniska, bo to generuje 

rozwój Miasta. Silne lotnisko, blisko Rzeszowa, to ogromna szansa na to, aby ściągać nowych 

inwestorów, aby przyjeżdżali tutaj turyści. Rzeszów staje się bardzo ważnym miastem na mapie 

Polski, między innymi przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Kapitał zakładowy spółki wynosi około 

484 mln zł, czyli prawie 0,5 mld zł, a 2 mln zł to kwota, z którą Miasto zamierza objąć udziały 

w Spółce. Szanowni Państwo, jeżeli Miasto z taką symboliczną kwotą zaangażuje się w Port Lotniczy 

Rzeszów-Jasionka, to będzie miało 0,41% udziału, czyli będzie odpowiedzialne za rozwój Portu 

Lotniczego w 0,41%. To żadna odpowiedzialność tak naprawdę. To uchylanie się od odpowiedzialności 

i działanie, które powoduje, że również traci na tym rozwój naszego Miasta. Podam przykład udziału 

w lotniskach, w kilku polskich miastach wojewódzkich - Łódź posiada 95,6% udziału, Lublin 60%, 

Wrocław 49,15%. Niektóre miasta poczuwają się do odpowiedzialności i dostrzegają szanse rozwoju, 

jakie może przynieść lotnisko. Ja nie mówię, że dzisiaj nie powinniśmy podejmować uchwały, na 

podstawie której Miasto obejmie udziały o wartości 2 mln zł. Władze Miasta Rzeszowa powinny 

dzisiaj przedstawić  program, plan długoterminowy, rozpisany na kilka lat, jak Miasto ma wchodzić 

do tej Spółki, aby zwiększyć swoje udziały. Spółka, mając dopływ gotówki, będzie mogła inwestować  

w różnego rodzaju przedsięwzięcia zwiększające rangę lotniska, a tym samym wspierając rozwój 

Miasta. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości oczekuje od Miasta, które dając dzisiaj 2 mln zł  

wpisania w  Wieloletniej Prognozie Finansowej systematycznych kwot na ten cel. Taka pomoc pozwoli 

na  inwestowanie z korzyścią dla Miasta i dla regionu. Takie decyzje dzisiaj powinny  zostać podjęte. 

Takiej propozycji nie dostaliśmy. Miasto nie ma wizji, jak chciałoby się angażować w Port Lotniczy. 

Jest to wielka szkoda, bo tracimy szansę na to, aby Miasto stało się poważnym graczem 

i wzięło odpowiedzialność za to, jak rozwija się Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka”.  

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - ad vocem, powiedział: 

„Oczekiwałbym informacji, co Spółka chce zrobić z pieniędzmi, które Miasto zamierza przekazać.  

W  różnych miastach jest różny poziom zaangażowania w ich lotniska, który wynika z konkretnych 

uwarunkowań. Lublin musiał to zrobić, bo inaczej by lotniska w ogóle nie było. My mieliśmy już bazę, 

mieliśmy spółkę”.  

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powiedział: „Decyzję o przebudowie Portu 

Lotniczego podejmowane były w latach 2000-2001. Wówczas miałem zaszczyt być członkiem sejmowej 

Komisji Finansów, między innymi wspólnie z Panem Ministrem Wiesławem Ciesielskim  

i z Panią posłanką Krystyną Skowrońską. Pierwsze decyzje dotyczyły budowy pasa startowego  

o długości 3 200 metrów, a później pozostałych obiektów lotniczych. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 

finansowany był z pieniędzy Skarbu Państwa. Wielokrotnie zwracałem się do Urzędu 

Marszałkowskiego odnośnie wykupu udziałów w Porcie Lotniczym i przeważnie odpowiedź była 

negatywna. Przystąpienie dzisiaj do objęcia udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” jest 

w pewnym sensie pomocą dla Portu Lotniczego, który tej pomocy potrzebuje”.    
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Radny Pan Stanisław Ząbek - przypomniał, że przez ostatnie lata Miasto bezskutecznie 

ubiega się o przyłączenie Trzebowniska do Rzeszowa, na którego terenie znajduje się 

lotnisko. Stwierdził, że dopiero po przyłączeniu Trzebowniska będzie można w nie 

inwestować.  

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - powiedział: „W latach 

2006- 2010 jako Miasto zgłaszaliśmy akces do spółki lotniskowej. Z powodu braku poparcia dla Miasta 

ze strony ówczesnych władz wojewódzkich otrzymaliśmy negatywną odpowiedź. Zatem nie należy się 

dziwić, że Miasto dzisiaj z pewnym rodzajem ostrożności podejmuje decyzje dotyczące  wydatkowania 

środków publicznych. Od wielu lat dyskutujemy o tym  na jakich zasadach wejść do Portu Lotniczego 

Rzeszów-Jasionka, czy zostać partnerami, jakie są rzeczywiste potrzeby lotniska”. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - powiedział: „Przewodniczący Klubu Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości mówił o tym, jakie powinny być  działania Miasta w tym kierunku. Nie mówimy, 

żeby nie dofinansować spółki lotniskowej ale, że to powinno mieć charakter długofalowy. Powinien być 

pomysł. Nie tylko projekt uchwały intencyjnej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny zostać 

rozpisane środki na kolejne lata, dotyczące objęcia udziałów, aby Miasto było realnym udziałowcem 

spółki lotniskowej a nie tylko na poziomie  0,41 %. Wtedy moglibyśmy realnie wpływać na rozwój 

lotniska i faktycznie promować Rzeszów. Lotnisko jest wizytówką naszego Miasta i nam wszystkim 

zależy na jego dobru”. 

 

Radny Pan Wiesław Buż - zgłosił wniosek formalny, aby obecni się na sali obrad 

przedstawiciele mediów nie utrudniali radnym prowadzenia dyskusji. 

 

Radny Pan Robert Kultys - powiedział: „Jeżeli mamy mówić o jakimś realnym udziale Miasta 

Rzeszowa i angażowaniu środków w Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka to jaka jest wymowa 0,41% 

udziałów? Nikt z Państwa chyba nie sądzi, że tego typu udział w spółce ma jakiekolwiek znaczenie. 

Pamiętam, że na temat zaangażowania środków w Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka już raz 

debatowaliśmy. Była wtedy mowa bodajże o 2 % . Jeżeli dzisiaj dyskutujemy na temat zaangażowania 

Miasta w lotnisko, to może rzeczywiście należałoby najpierw ustalić jakąś strategię działania 

pomiędzy Miastem, Urzędem Marszałkowskim i spółką lotniskową, a potem przedstawić dojrzałą 

ofertę na sesji Rady Miasta. Jestem zdziwiony informacją, że sytuacja w Porcie Lotniczym Rzeszów-

Jasionka jest nie najlepsza. Według naszej wiedzy w tym roku lotnisko bije rekordy przewozów, 

dochody lotniska są bardzo dobre”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powiedział: „Dobrze byłoby, żeby na 

dzisiejszej sesji pojawił się przedstawiciel lotniska i przedstawił jego aktualną sytuację finansową. 

Wczoraj rozmawiałem na ten temat z Panem Marszałkiem Ortylem, który mówił, że sprawa zostanie 

przedstawiona na dzisiejszej sesji.  Lotnisko rozwija się, efektownie wygląda. Nie prowadźmy tutaj 

rozmów politycznych, a dążmy do tego, żeby lotnisko się rozwijało. Z Panem Marszałkiem Ortylem 

bardzo dobrze się współpracuje. Ostatnio doprowadziliśmy do uruchomienia nowych lotów, w tym do 

Nowego Jorku. Przypomnę, że lotnisko było budowane w tym czasie, kiedy Platforma Obywatelska 

sprawowała władzę w naszym kraju. Jest to zasługa kolejnych ludzi, którzy podejmowali decyzje 

w tamtym czasie. Należy tylko chwalić, że mamy piękne lotnisko, tym bardziej, że temat ciągnął się 

przez wiele lat. Wydaje mi się, że tą uchwałą należy zakończyć dyskusję o pieniądze”.   
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Radny Pan Marcin Fijołek - ad vocem, powiedział: „Panie Prezydencie, gwoli uzupełnienia 

Pana wypowiedzi. Środki na nowy terminal zostały zapewnione dzięki wsparciu i pracy śp. Pani 

Grażyny Gęsickiej, która zadbała o to, aby pieniądze na to znalazły się w funduszach europejskich”. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - powiedział: „Pamiętam  lotnisko 

z lat 90 - tych, pierwszą halę i prace ówczesnego Wojewody Pana Kazimierza Ferenca, Ministra Pana 

Aleksandra Bentkowskiego, Ministra Pana Wiesława Ciesielskiego i ówczesnych posłów. To jest 

zasługa polityków  wszelkich opcji politycznych przez te minione 27 lat. Naprawdę szkoda się dzisiaj 

licytować, kto bardziej się zasłużył. To jest nasz sukces. Dobrze, żeby lotnisko się rozwijało”.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania 

Funduszy Unijnych - powiedziała: „Kilka lat temu Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 

wystąpił z projektem uchwały dotyczącym objęcia przez Miasto udziałów w spółce lotniskowej. 

Wówczas troska Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości była o to, żeby właśnie nie dawać dużo 

pieniędzy. Wtedy troszczyli się o Rzeszów. Dzisiaj Przewodniczący Klubu Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości troszczy się o problemy finansowe swojego mocodawcy, czyli Marszałka. Klub 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości mówi, że oczekuje abyśmy objęli udziały, a gdy uchwalamy budżet 

to właśnie Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości bardzo się martwią o nasze zadłużenie. 

Oczekiwałabym aby zostały przekazane środki na tak oczekiwaną inwestycję jak budowa Centrum 

Lekkoatletycznego. Czekamy na pieniądze na obwodnicę południową, czekamy także na przekazanie 

budynku sądu i dofinansowanie budowy nowego gmachu”.  

 

Radny Pan Robert Kultys - ad vocem, powiedział: „Miasto powinno złożyć wniosek na 

obwodnicę południową. Jeśli nie ma wniosku, jak mogą być pieniądze?” 

 

Radny Pan Robert Homicki - powiedział: „Wystąpienie Klubu PiS-u miało na celu jedno. 

Merytoryka jest nieważna. Czytelnicy czy słuchacze generalnie nie będą się zagłębiać w szczegóły, kto 

ma rację, ale przeczytają , że oto Miasto nie dba o rozwój lotniska. I o to PiS-owi chodzi. Opowiem 

Państwu jeszcze o spotkaniu w Słocinie z kandydatem na Prezydenta Miasta. Przekaz dla 

mieszkańców Słociny miał być taki, że Miasto zaniedbuje Młynówkę. Tymczasem Miasto do 

Młynówki nic nie ma. I tak samo jest tutaj”. 

 

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

Pana Roberta Homickiego dotyczącej spotkania na Osiedlu Słocina, poinformował, że 

sprawa zostanie skierowana do sądu. 

 

Radny Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - 

powiedział: „W związku z tym, że padają tutaj mocne  słowa,  ale także z powodu, że wskazany 

byłby udział przedstawiciela lotniska, kiedy mówimy o tej spółce prawa handlowego, że sytuacja jest 

tam nie najlepsza - zgłaszam w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wniosek  

o 15 minutową przerwę”.  

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - zaproponował, aby zakończyć 

dyskusję i dopiero kiedy pojawi się przedstawiciel lotniska, wysłuchać informacji na temat 

lotniska i aktualnej sytuacji spółki.  
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Radny Pan Wiesław Buż - stwierdził, że dyskusję nad omawianym projektem uchwały 

powinna poprzedzić informacja o sytuacji finansowej w spółce Port Lotniczy Rzeszów-

Jasionka oraz, że spółka musiała wyrazić zgodę na objęcie udziałów ponieważ pojawił się 

wniosek w tej sprawie. Powiedział: „Żeby objąć udziały i być pełnoprawnym członkiem spółki, 

stosownie do włożonego kapitału, trzeba w niej być. Trzeba mieć wiedzę o spółce, o jej wynikach 

finansowych, o przychodach, rozchodach, planach rozwojowych itd. Czy 2 mln zł to mała kwota? Jeśli 

jest potrzeba, należy przyjąć każdą kwotę  po to, żeby podmiot bardzo ważny na Podkarpaciu, miasto 

wojewódzkie, weszło w strukturę Portu Lotniczego. Przypomnę, że struktura organizacyjno-

finansowa lotniska jeszcze do niedawno była inna. Był to podmiot państwowy. Kiedy ważyły się losy 

lotniska, Samorząd Województwa Podkarpackiego objął kapitał zakładowy spółki lotniskowej. 

Kilkakrotnie podnosiłem sprawę, aby wszystkie gminy województwa podkarpackiego były 

udziałowcami lotniska, bo cały region korzysta z jego dobrodziejstwa. Wówczas można byłoby 

rozważać udzielenie większej pomocy, bo jesteśmy większym miastem”.  

 

Radny Pan Witold Walawender - powiedział: „Lotnisko jest bardzo dobrze skomunikowane 

dzięki autobusom MPK. Środki na komunikację miejską pochodzą z budżetu Miasta. Także strefę 

ekonomiczną działającą przy lotnisku, tworzy Pan Prezydent, bo wiele rozmów rozpoczyna się  

w Ratuszu. Takie są fakty. To nie są tylko udziały”.  

 

Radny Pan Wiesław Buż - zaproponował, aby pomimo wątpliwości przystąpić do 

głosowania. Dodał, że zainteresowani radni, mieli możność zabrania głosu w dyskusji  

i przedstawienia swojego stanowiska. Jego zdaniem wystąpienie przedstawiciela lotniska nie 

wpłynie na wynik głosowania nad projektem uchwały.   

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do Spółki Port Lotniczy 

„Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia w niej udziałów 

została przyjęta jednogłośnie, 24 głosami „za”. 

 

Ad 3. 

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawiła 

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

nr 9 do protokołu. 

 

Pani Jolanta Kaźmierczak - Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy 

Unijnych – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała zadania ujęte do realizacji 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące budowy prawoskrętu z ul. Obr. Poczty 

Gdańskiej do Alei Wyzwolenia. Wyraziła zadowolenie z powodu decyzji wykonania tego 

zadania ponieważ jest ono oczekiwane od lat przez mieszkańców osiedla Baranówka. 

Zapytała o zapowiadaną budowę parkingu przy ul. Pułaskiego. Zwróciła się z wnioskiem, 

aby w przygotowywanym budżecie na przyszły rok ten parking się pojawił. Uzasadniła, że: 

„Mieszkańcy Rzeszowa tłumnie korzystają z otwartych basenów w okresie wakacji. W związku ze 

wzmożonym ruchem w tej okolicy brakuje miejsc postojowych dla samochodów”. Poruszyła problem 
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budowy lodowiska. Powiedziała: „Zapoznaliśmy się z koncepcją krytego lodowiska, przygotowaną 

przez Miasto. Jest to inwestycja z ciekawą architekturą, z płytą 30m na 60m, z widownią na 1 100 

miejsc, z szatniami. Z lokalizacją lodowiska nie zgadzają się mieszkańcy okolicy, którzy wystosowali 

wniosek o zmianę miejsca inwestycji. W związku z wnioskiem 300 mieszkańców Komisja zwraca się 

o przesunięcie zadania do pierwotnej lokalizacji czyli  w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Witosa. Jest to 

najbardziej oczekiwana lokalizacja i bardzo dobrze skomunikowana. Dojazd do lodowiska przy  

ul. Granicznej będzie generował dodatkowy ruch samochodowy w tym rejonie. Chciałam zapytać 

dlaczego nie ma środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Centrum Lekkoatletyczne? Miasto  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest przygotowane na realizację tej inwestycji.” 

 

Radny Pan Robert Kultys - odnosząc się do kwestii dotyczącej lodowiska, powiedział: 

„Znacznie lepszą lokalizacją jest stare umiejscowienie, czyli tam gdzie miało być wybudowane  

w ramach pierwszej umowy z Res-Vitą. Czyli poza dachem. Wszystko zaczęło się komplikować od 

momentu, kiedy Pan Prezydent zgodził się, żeby Res-Vita budowała lodowisko na dachu, co według 

mnie od początku było absurdem.  Jeśli chodzi o wniosek, który postawiła Radna Pani Kaźmierczak jest 

problem. Co zrobić z opracowaną koncepcją? To nie jest tak, że my sobie koncepcję przełożymy  

z jednego miejsca w drugie. Zapoznałem się z projektem lodowiska i uważam, że jest bardzo 

interesujący. Może warto byłoby zrobić jakieś spotkanie i przeanalizować, co w tej sprawie można 

zrobić. Przekładanie projektu, który jest ciekawy i wartościowy z jednego miejsca na drugie, jest 

nieporozumieniem. Albo ten projekt wyrzućmy do kosza i rozmawiajmy o budowie w rejonie ulicy 

Wyspiańskiego albo realizujmy go tam, gdzie został zaprojektowany”.  

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powiedział: „Zdecydowanie wtedy była 

mowa, aby nie przykrywać lodowiska, chociaż mieliśmy na to pieniądze. Informuję przy okazji, że 

sprawa odzyskania terenów w tamtym rejonie w dalszym ciągu jest w sądzie. Mamy nadzieję, że 

wyrok w tej sprawie będzie pozytywny dla Miasta. A teraz nie wstrzymujmy przygotowań do budowy 

lodowiska miedzy ulicami Zieloną a Graniczną”. 

 

Radny Pan Robert Kultys - ad vocem, powiedział: „Panie Prezydencie przypominam, że sprawą 

zasadniczą było wtedy wymienienie czynnika chłodniczego, bo jak można było przykryć lodowisko bez 

wykonania takiej wymiany. Dopiero potem nastąpiła kwestia umowy z Res-Vitą. Uważam, że błędem 

było zgodzenie się na budowę lodowiska na dachu. Jeżeli byśmy pozostali przy pierwszej umowie, że  

Res-Vita daje nam inną działkę z wybudowanym lodowiskiem, to dzisiaj już lodowisko by działało”.  

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - powiedział: „Chciałem 

przypomnieć Panu Radnemu Kultysowi, że w tamtym miejscu była już koncepcja hali lodowej, ale 

została odrzucona ze względu na te decyzje. Czynnik chłodniczy został wymieniony wcześniej. Cały 

czas dążyliśmy do tego aby przykryć lodowisko. Posiadamy na to dokumentację”.  

 

Radny Pan Marcin Deręgowski - powiedział: „Kolejny raz nie został rozstrzygnięty przetarg na 

przebudowę Hali Podpromie.  Zaproponowana, przez wykonawcę w przetargu kwota 125 milionów zł 

na tę inwestycję przewyższyła dwukrotnie środki zaplanowane na ten cel. Może należy zrezygnować 

z remontu Hali Podpromie, a pieniądze przeznaczyć na budowę dwóch mniejszych hal sportowych. 

Kluby sportowe w mieście  mają duże problemy z wynajęciem miejsc do ćwiczeń. Przy szkołach takie 

hale są na wagę złota. Następna sprawa. Ogłoszony po raz trzeci przetarg na rewitalizację parku przy 

ulicy Rycerskiej nie został rozstrzygnięty. Kwota pół miliona złotych przekroczyła budżet 
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przeznaczony na to zadanie. Dlatego wnioskuję, żeby rozpocząć przygotowania do rewitalizacji parku 

przy ulicy Dąbrowskiego. Może chociaż jeden z tych parków zostanie zrewitalizowany. Może warto 

równolegle rozpocząć prace nad rewitalizacją jednego i drugiego parku”. 

 

Radny Pan Kamil Skwirut – wyraził zadowolenie i podziękował za środki ujęte  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rozbudowę szkoły na Osiedlu Bzianka.  Powiedział: 

„Nadzieje mieszkańców, którzy głosowali za przyłączeniem do Rzeszowa nie zostały zawiedzione. Na 

dzisiaj na to Osiedle wydatkowano środki w wysokości 4 mln zł. Po dzisiejszym głosowaniu,  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej będą zapewnione środki w kwocie ok 19 mln zł na inwestycje na 

Osiedlu Bzianka. Serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców i swoim”. 

 

Radny Pan Witold Walawender - powiedział: „Najbardziej kluczową infrastrukturą sportową 

powinno być Centrum Lekkoatletyczne przy ulicy Wyspiańskiego. Występy zawodników Resovii: Ani 

Sabat, Ani Kowal czy Wiktorii Miąso na ostatnich mistrzostwach Europy w Berlinie, czy na 

mistrzostwach Polski są dumą dla naszego Miasta i Województwa. Nadmienię, że zawodniczki Klubu 

Resovii trenują w bardzo trudnych warunkach. Zapraszam do ich obejrzenia. Rozmawiałem  

z Departamentem Sportu przy Ministerstwie Sportu i Turystyki, aby jeszcze w 2019 r. zabezpieczyć 

środki na to zadanie. Niestety inwestycję przesunięto. Mam prośbę do wszystkich posłów z naszego 

województwa o pomoc w załatwieniu tej sprawy w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Chodzi o to, aby 

zawodnicy Resovii nie odeszli z naszego Miasta, aby nie przestali trenować. Jeżeli nic nie zostanie 

zrobione w tym kierunku, to może się tak stać. Warto dodać, że jeśli chodzi o wyniki osiągnięte                          

w Berlinie, to w historii Klubu Resovia są one najwyższe od 20 lat”.  

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powiedział: „Jeżeli mówimy  

o perspektywach, to będę dążył do tego, aby wykorzystać znajdujące się w Rzeszowie źródła solankowe. 

Mam nadzieję, że przy wsparciu Rady Miasta, wybudujemy dla mieszkańców basen do leczenia  

w solankach. W tej chwili w Szpitalu Miejskim już wykorzystujemy wody mineralne, ale 

zdecydowanie musimy poszerzyć ofertę dla osób, które potrzebują takiego leczenia. Mamy bogactwo 

wód mineralnych i będziemy myśleć o takim basenie z solankami, z którego mogłoby korzystać 

jednocześnie 50 osób. Zdecydowanie będę planował to zadanie do budżetu na 2019 rok”.  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - zapytał o termin realizacji budynku dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Słocinie.  

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - odpowiedział, że Miasto 

planuje rozpocząć budowę w 2019 roku.  

 

Radny Pan Sławomir Gołąb - wyraził zadowolenie w związku z zapowiedzią budowy 

basenów solankowych. Powiedział: „Solanki znajdują się na terenie parku przy ulicy Rycerskiej. 

Może należałoby przejąć budynek Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc, a w zamian wybudować 

gdzie indziej „szpital płucny” i przekazać go Panu Marszałkowi. Ten zabytkowy budynek można 

będzie wyremontować i utworzyć w nim centrum rehabilitacyjne łącznie z solankami. Park przy ulicy 

Rycerskiej byłby świetnie zagospodarowany i wyremontowany”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powiedział: „To nie jest nasz pałacyk. Jest 

to własność Urzędu Marszałkowskiego. Wielokrotnie występowałem o przejęcie tego obiektu, ale nie 
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było na to zgody. Aż prosi się, żeby ten szpital płucny był jednym obiektem z naszym Szpitalem 

Miejskim. Odpowiedź na dzisiaj odnośnie remontu, wykładania pieniędzy na pałacyk z naszej strony 

jest taka - to nie jest nasz obiekt. Dodam, że jest mi wstyd za ten niszczejący zabytek, bo niestety 

większość osób uważa, że jest to budynek naszego Szpitala Miejskiego. Zwracam się przy okazji do 

Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, o zajęcie się remontem pałacyku”.  

 

Radny Pan Bogusław Sak - powiedział: „Temat tego wspaniałego, zabytkowego pałacyku 

poruszano wiele razy. Jego stan jest katastrofalny, wręcz straszy swoim widokiem. Miasto 

zrewitalizuje park przy Rycerskiej, a pałacyk pozostanie w opłakanym stanie. Mieszkańcy okolicy 

także są zaniepokojeni jego wyglądem i ciągle monitują w tej sprawie. Apeluję do wszystkich Państwa 

o wsparcie naszych działań, aby przy rewitalizacji parku przy ul. Rycerskiej jednocześnie nastąpiła 

odnowa tego pięknego zabytku. Park będzie piękny, a pałacyk będzie nadal szpecił”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - przypomniał, że w latach 60-tych  

w parku przy ulicy Rycerskiej było boisko piłkarskie, na którym trenowała Spójnia Rzeszów  

i były tam rozgrywane mecze klasy A i III ligi. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych 

przy 8 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 4. 

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. Następnie przedstawiła 

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

nr 10 do protokołu. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - zapytał o termin przystąpienia do rozbudowy ulicy św. 

Faustyny na osiedlu Słocina.  

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - odpowiedział: „Jesteśmy 

w końcowej fazie przygotowania projektu. Chcemy, jeszcze w tym roku uzyskać stosowne pozwolenia 

na   przebudowę  drogi. Mam nadzieję, że prace rozpoczniemy w przyszłym roku”.  

 

Radny Pan Wiesław Buż - poprosił o wyjaśnienie przyczyny zmniejszenia, o 800 tys. zł  

i przełożenia na 2019 rok zadania, dotyczącego inwestycji planowanej z Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Rzeszowa (boiska sportowego) na osiedlu Słocina.    

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa - poinformowała, że nastąpiła zmiana 

harmonogramu prac budowy boiska sportowego.   
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Pan Stanisław Sieńko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - powiedział, że zmianę 

harmonogramu prac uzgodniono z wnioskodawcą, w związku z zamianą nawierzchni 

naturalnej boiska na  sztuczną. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powiedział: „W tym roku przeznaczono 

na inwestycje w mieście 460 mln zł, a ze spółkami ponad 700 mln zł. Jest to wielkość dwóch budżetów, 

z okresu kiedy zaczynałem urzędowanie w Ratuszu. Taki mamy przyrost. Trwa krytyka, że nie ma 

planów a Miasto nie tak się rozwija. Oceny krajowe są jednak inne. Rzeszów rozwija się dynamicznie. 

Przy kwocie 700 mln zł, przeznaczonych na inwestycje pojawia się problem, żeby je wykorzystać, żeby 

byli wykonawcy. Pieniądze są”.  

 

Radna Pani Danuta Solarz - powiedziała: „Mamy w tym roku zaplanowaną w budżecie Miasta  

emisję obligacji na kwotę 40 mln zł. Teraz są akurat niskie odsetki od obligacji. Biorąc pod uwagę 

zmianę sytuacji w świecie, czy będzie zapewnione źródło finansowania spłaty odsetek w przyszłości, 

na wypadek wzrostu wydatków  bieżących. Na przykład  w  2024 roku, gdy zaczynamy  spłatę tych 

obligacji nasze odsetki, na dzień dzisiejszy wyniosą już 27 mln zł. Gdyby wzrost był dwa razy większy 

będzie to już 54 mln zł”. 

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa - wyjaśniła: „W Wieloletniej Prognozie 

Finansowej wszystko jest zapisane, poziom długów, który równoważy poziom inwestycji i rozpisana 

do lat czterdziestych spłata tego długu. Owszem dzisiaj mamy niewysoki poziom procentowy obsługi 

długu. Niemniej jeśli będzie wzrost stóp procentowych, czego dzisiaj nie wiemy, wówczas trzeba 

będzie w budżecie robić stosowne korekty. Wszystkie inwestycje, które realizujemy łączą się  

z rozwojem Miasta. Mamy stosowne dynamiki w dochodach. Także ocena Ficha Ratingsa, naszej 

zdolności kredytowej jest pozytywna. A zdolność kredytowa to nic innego jak zaciągnięcie kredytu                      

i jego spłata. Patrząc na nasze dynamiki: dochodowe i rozwojowe, naszą demografię, naszą sytuację 

ogólną związaną z rozwojem Miasta nie mamy z tym problemu. Gdyby sytuacja była skomplikowana 

trudno by było pozyskać bank do emisji obligacji, czy do udzielenia kredytu. Jest wręcz przeciwnie, 

banki zabiegają o to, aby przeprowadzić u nas emisję obligacji. Zainteresowany jest również 

Europejski Bank Inwestycji, który chce udzielić nam kredytu i to wcale nie małego”.   

 

Radna Pani Maria Warchoł - zapytała o przyczyny zmniejszenia środków na rewitalizację 

podwórek w obszarze Śródmieścia oraz Osiedla Generała Andersa.  

  

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa - powiedziała: „To są przesunięcia związane 

z tym, że nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych. W związku z tym 

zmieniamy harmonogram realizacji, stosownie do przewidywań, kiedy ewentualnie uda się nam te 

umowy podpisać. Wiadome jest, że bez dofinansowania z funduszy europejskich nie będziemy tych 

zadań realizować”. 

 

Radny Pan Witold Walawender - wyraził zadowolenie i podziękował Panu Prezydentowi 

za to, że miasto Rzeszów wydaje coraz więcej środków z budżetu Miasta na różne dotacje 

celowe w związku z pozyskiwaniem funduszy europejskich. 
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Przystąpiono do głosowania. 

 

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

przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 4a. 

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. Następnie przedstawiła 

uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik  

nr 11 do protokołu. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powiedział: „Zwiększa się liczba 

mieszkańców Rzeszowa, przybywa nieruchomości i przybywa podatków od tych nieruchomości. Nasi 

krytycy mówią, żeby zostawić tereny zielone, rekreacyjne i nie budować.  Wtedy z całą pewnością nie 

będzie rozwoju. Polityka Miasta musi być taka, nie inna, że jednocześnie budowane są obiekty i parki. 

Jeżeli ma być rozwój Miasta, to muszą być budowy i dokąd będę miał wpływ na decyzje Miasta taką 

politykę będę prowadził”.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek - ad vocem, powiedział: „Trzeba budować, bo inwestycje muszą 

powstawać. To jest oczywiste i tego nikt nie kwestionuje. Tylko różnica polega na tym, że Pan 

Prezydent chce budować w sposób często nieprzemyślany i taki, który generuje więcej problemów niż 

korzyści. Sposób, w jaki Miasto realizuje inwestycje może się skończyć tym, że mieszkańcy widząc  

w jakim ścisku czy niedopasowaniu przestrzennym osiedla żyją, doprowadzi do tego, że za ileś lat 

wyprowadzą się, aby szukać dogodnych, bardziej przyjaznych i komfortowych warunków życia. 

Możemy stracić wszystkie najcenniejsze miejsca, które mogą być przeznaczone pod budowę parków 

czy budowę terenów zielonych, bez których nie da się przecież wygodnie i normalnie żyć w mieście”.  

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powiedział: „Panowie Radni Marcin 

Fijołek i Robert Kultys zamieszkali w Rzeszowie. Podobnie jak tysiące innych nowych mieszkańców 

potwierdzili tym samym, że dobrze się u nas mieszka i że prowadzę właściwą politykę mieszkaniową  

w mieście”. 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - powiedział: „Rocznie 

do Rzeszowa przybywa trzy i pół tysiąca nowych mieszkańców, którzy chętnie kupują mieszkania, 

domy, szeregówki i nie narzekają, że mieszkają w ścisku  albo, że się wyprowadzą. Raczej problem jest 

odwrotny. To Miasto musi budować nowe szkoły, przedszkola, żłobki dla dzieci nowych Rzeszowian”. 

 

Radny Pan Witold Walawender - poruszył problem budownictwa mieszkaniowego  

w związku z nowo podjętą specustawą mieszkaniową.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

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

przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
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Ad 5. 

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji 

obligacji. Następnie przedstawiła uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikami stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Pani Radna Danuta Solarz - zapytała o zabezpieczenie tych obligacji. 

  

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa - odpowiedziała: „Obligacje mają tę dobrą 

cechę, że nie trzeba zabezpieczenia. To jest wyższość obligacji nad kredytem. Każdy kredyt wymaga 

zabezpieczenia, bądź to majątkiem, bądź wekslem in blanco lub inną formą gwarancji bankowej, a przy 

obligacjach nie ma zabezpieczenia”. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie emisji obligacji została przyjęta 13 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 6 głosach wstrzymujących. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - nawiązując do wypowiedzi Pana 

Radnego Witolda Walawendra, powiedział: „Decyzje, które podejmuje Premier Morawiecki 

odnośnie specustawy na budowę mieszkań są prawidłowe. Posłużę się typowym przykładem. Mamy 

spotkanie w sprawie odbioru ulicy Architektów i występuje mieszkaniec, który sprowadził się do 

budynków przy tej ulicy. Mówi do nas, aby więcej nie budować tam bloków. Sam się tu sprowadził, ale 

już nie chce, żeby kolejni mieszkańcy przychodzili. Dobrze, że rząd tą specustawą uregulował budowę 

mieszkań. Nie można myśleć tylko o sobie. Należy też pamiętać o kolejnych pokoleniach, które będą 

przychodzić do miast. Na świecie, większość ludzi mieszka w miastach, w blokach. Taka tendencja jest 

też w naszym kraju. Komuś może to się nie podobać, ale dla nowych mieszkańców muszą być 

budowane mieszkania. Zwracam się do Państwa, Szanowni Radni Prawa i Sprawiedliwości, nie 

hamujcie, bo jeżeli Miasto ma się rozwijać, to budynki muszą rosnąć. Taką politykę mieszkaniową będę 

nadal prowadził. Decyzje rządu są dobre, a to jest akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości, a Wy się temu 

sprzeciwiacie”.  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - powiedział: „Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości nie 

sprzeciwiają się temu, żeby Rzeszów się rozwijał. W imieniu mieszkańców Rzeszowa apelujemy, aby 

Miasto prowadziło racjonalną politykę przestrzenną. Słowo „racjonalna” jest kluczem. Racjonalna 

czyli polityka przestrzenna przyjazna mieszkańcom oraz podnosząca standard ich życia. Nie po to 

przecież przyłączamy kolejne osiedla, żeby tam nie budować. Sami mieszkańcy mówią, że na Osiedlu 

Przybyszówka są puste pola i tam można wybudować osiedle na 40 tys. mieszkańców. Na  zarzut, że 

nie chcemy budować, odpowiadamy: budować, ale racjonalnie”. 

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - powiedział: „Wystąpienie 

Radnego Pana Jerzego Jęczmienionki sprawia wrażenie jakoby to była działalność nielegalna, jakaś 

zakamuflowana, jednostronnie realizowana przez Prezydenta, przez Miasto. A przecież te wszystkie 

procesy podlegają polskiemu prawu. Zmiany, o których mówił Pan Prezydent idą w dobrym kierunku. 

Specustawa dotycząca budowy mieszkań wskazuje na duży deficyt mieszkań w Polsce i została po to 

podjęta, żeby jak w przypadku dróg, ten problem rozwiązać. Kiedy weszła specustawa drogowa, 
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budowa dróg ruszyła i zwiększyła się liczba inwestycji. Teraz gonimy Europę. W przypadku  mieszkań 

czeka nas taki sam pościg, jeżeli chodzi o liczbę mieszkań na 1000 mieszkańców w Polsce. To też 

weźmy pod uwagę. Wracając do sedna sprawy, chciałbym powiedzieć, że te wszystkie, realizowane 

inwestycje mają stosowne zgody i pozwolenia. Proszę zwrócić uwagę, że praktycznie większość 

inwestycji jest oprotestowana, a pomimo to rozstrzygnięcia wydane przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze, czy Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdzają słuszność wydanych decyzji”. 

 

Ad 6. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - poinformował, zgodnie  

z porządkiem obrad o zatwierdzaniu protokołów:  

 

 Protokołu z LII sesji Rady Miasta (Protokół Nr LII/1/2017) odbytej w dniu 12 grudnia 

2017 r.  

 Protokołu z LV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta (Protokół Nr LV/1/2018) odbytej 

 w dniu 27 lutego 2018 r.  

 

Przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed końcem 

VII Kadencji, czyli według stanu na dzień 16 września 2018 r. 

 

Pan Stanisław Sieńko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił informację na 

temat osiągnięć Pana Prezydenta oraz Miasta w rankingach i konkursach organizowanych 

przez różne instytucje. Wymienił ranking dotyczący „użłobkowienia” miast, przygotowany 

przez pismo samorządowe Wspólnota, którego autorami byli naukowcy Uniwersytetu 

Warszawskiego. Chodzi o wskaźnik: liczba dzieci do lat 3 objęta opieką żłobkową lub 

przedszkolną w stosunku do całkowitej liczby dzieci, w tym wieku na terenie gminy.  

W kategorii miast wojewódzkich Rzeszów zdobył III miejsce ze wskaźnikiem powyżej 50%. 

Wyprzedził Kraków, Wrocław, Warszawę, Poznań, Białystok, Olsztyn, Katowice i wiele 

innych miast. Następnie Pan Stanisław Sieńko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa 

poinformował o II miejscu Rzeszowa w kategorii miast wojewódzkich w rankingu 

Wspólnoty, dotyczącym wykorzystania środków unijnych. Ranking został opracowany 

przez profesora Pawła Świaniewicza na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych 

samorządów, które uzupełniane są o informacje ze spółek komunalnych. Na zakończenie 

przypomniał: „10. sierpnia w rzeszowskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia Panu 

Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi tytułu Samorządowiec 20-lecia za szczególny rozwój lokalny,     

a także za działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Tytuł ten został przyznany, przez największą    

w kraju instytucję zrzeszającą samorządy - Związek Powiatów Polskich. W przyszły czwartek Pan 

Prezydent Tadeusz Ferenc odbierze w Warszawie Asa Transportu Publicznego w kategorii Człowiek 

Roku. Konkurs honoruje najlepsze miasta, osoby i firmy mające znaczący wpływ na kształt i rozwój 

transportu publicznego w Polsce. Asy Transportu Publicznego są przyznawane przez niezależną 

Kapitułę złożoną z autorytetów w tej branży, z przewodniczącym profesorem Wojciechem 

Suchorzewskim z Politechniki Warszawskiej”. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - ogłosił 15-minutową przerwę. 
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Ad 7. 

 

Pan Tomasz Baran - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - 

przedstawił szczegółową informację o stanie bezpieczeństwa powiatu rzeszowskiego  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Informacja stanowi załącznik nr 13. Pan Komendant 

podziękował za wkład Miasta w realizowaną inwestycję w strefie Dworzysko, tak bardzo 

ważną dla Miasta i Powiatu. Omówił faktyczne potrzeby finansowe Straży Pożarnej  

w zakresie jej dokończenia. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powiedział: „Współpraca z Miejską 

Państwową Strażą Pożarną w Rzeszowie układa się bardzo dobrze. Wyrażam uznanie dla wzorowej 

pracy Straży Pożarnej i Policji w Rzeszowie. Słysząc o potrzebie w zakresie dokończenia inwestycji  

w strefie Dworzysko proponuję, aby cztery instytucje w Rzeszowie podzieliły między siebie niezbędną 

kwotę na sfinalizowanie prac. Myślę, że Rada Miasta zaakceptuje tę propozycję. Przeprowadźmy 

rozmowy z Panem Marszałkiem Ortylem, z Panią Wojewodą Leniart i z Panem Starostą Jodłowskim. 

Miasto Rzeszów przekazałoby wtedy jedną czwartą potrzebnej kwoty”.  

 

Pan Prezydent Tadeusz Ferenc - poprosił Panią Janinę Filipek - Skarbnika Miasta o podanie 

kwoty dofinansowania dla Straży Pożarnej przez Miasto. Wspomniał również o przekazaniu 

pod inwestycję w strefie Dworzysko, działki miejskiej o powierzchni 2 ha i o wartości 1 mln 

zł. 

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta - poinformowała, że dofinansowanie inwestycji 

Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wynosi 1 488 000,00 zł, w tym 288 000,00 zł  na 

dokumentację. 

 

Radna Pani Maria Warchoł - wyraziła zadowolenie z informacji Pana Komendanta Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Powiedziała: „Cieszy nas wszystkich dbałość Pana 

Prezydenta o to, aby Miejska Państwowa Straż Pożarna w Rzeszowie wykonywała swoje zadania 

w jak najlepszych warunkach i przy jak najlepszych możliwościach. Analizując dokument zwróciłam 

uwagę, że stan wyposażenia wskazany w informacji jest ponadnormatywny, bo wynosi 29 pojazdów 

przy obowiązującym normatywie 25”. Zapytała o fałszywe alarmy: „W 2017 r. było takich 

alarmów w Rzeszowie 233, a więc jakby potroiła się ich liczba. Jak sobie Państwo z tym radzą? 

Czy dochodzą Państwo źródła tych fałszywych alarmów i czy ich sprawcy pociągani są do 

odpowiedzialności?”  

 

Pan Tomasz Baran - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - 

odpowiedział: „Są to głównie zgłoszenia z  monitoringu obiektów, które są wyposażone w system 

sygnalizacji pożarowej. Są to przeważnie duże obiekty handlowe, kina, ale również akademiki 

podłączone do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli zadziała czujka, w którymś z obiektów 

idzie do nas „z automatu” sygnał i wtedy my udajemy się we wskazane miejsce. Nałożyliśmy nawet 

wyższe kwoty na bezprzedmiotowe wezwanie zastępów Państwowej Straży Pożarnej i te fałszywe 

alarmy nieco spadły. Mimo wszystko ciągle jest ich sporo, bo 11 % wszystkich naszych interwencji”.  

 

Radny Pan Wiesław Buż - powiedział: „Specjalistyczne jednostki Straży Pożarnej wyjeżdżają do 

akcji ratowniczych na terenie miasta oraz całego powiatu. Każdy wyjazd i udział  do oddalonej strefy 
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pożarowej, gaśniczej, wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba generuje większe koszty: trudności 

z wodą, tankowanie a przede wszystkim odległość. W związku z tym można powiedzieć, że to Miasto 

w największym stopniu utrzymuje Miejską Państwową Straż Pożarną. Te kwestie powinny  

w przyszłości zostać w jakiś sposób uregulowane. Domyślam się, że należy to do Rady Powiatu, do 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego, ale my także ponosimy ogromne koszty. Ilość mieszkańców, 

czy wielkość naszej Gminy Miasta Rzeszów nie jest adekwatna do ilości działania w akcjach 

pożarniczych czy ratowniczych. Częściej można Was zobaczyć na drogach aniżeli przy pożarach,  

 w trudnych akcjach ratowniczych czy w sytuacjach zagrożenia życia. Państwa siedziba, główne 

miejsce wyjeżdżania do akcji jest niezbyt korzystnie usytuowana, bo jest to centrum Miasta. 

Samochody Straży, wyjeżdżając do akcji napotykają od razu duże utrudnienia w ruchu drogowym.  

Może warto wrócić do pomysłu zorganizowania w granicach Rzeszowa, albo na jego obrzeżach, dwóch 

podobnych ośrodków. Łatwiej i szybciej byłoby wówczas dojechać na miejsce zdarzenia aniżeli w tej 

chwili. Jest to projekt na przyszłość”. 

 

Pan Tomasz Baran - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - 

odpowiedział: „Jeżeli chodzi o finansowanie, o którym mówimy dzisiaj to dotyczy ono tylko budowy 

strażnicy w strefie Dworzysko. Finansowanie Straży Pożarnej  inaczej wygląda. Chciałbym, w tym 

miejscu powiedzieć o wsparciu Pani Wojewody Leniart. W ubiegłym roku podpisany został program 

inwestycji na kwotę dwunastu milionów zł. Na to zadanie dostaliśmy  prawie 3,5 mln zł z budżetu 

Pani Wojewody i dzięki temu zostało ono wpisane do programu rządowego. Natomiast, jeżeli chodzi             

o pozostałe środki, Szanowni Państwo ja mogę tylko prosić zarówno Pana Prezydenta, Państwa, Pana 

Starostę”.  

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - poinformował: „Dofinansowanie tej 

inwestycji ze strony Miasta wygląda następująco: 2 ha ziemi, licząc po 2 mln zł za hektar, czyli 4 mln 

zł, dodatkowo 1,2 mln zł i 300 tys. zł na dokumentację. Reasumując, naszymi decyzjami  Państwowa 

Straż Pożarna w Rzeszowie została dofinansowana kwotą 5,5 mln zł”. 

 

Radny Pan Stanisław Ząbek - powiedział: „Chciałbym  wyeksponować temat dotyczący ochrony 

przeciwpowodziowej. W ostatnich latach, co prawda nie ma zagrożeń powodziowych, ale jednak 

pojawiają się one w odstępach cyklicznych, średnio co 10 lat. Zagrożeniem naszego Miasta są głównie 

potoki górskie: Strug i Młynówka. Zabezpieczenia, mam na myśli częściowe regulacje koryta rzek czy 

potoków są już mocno zdegradowane. Mieszkańcom takich osiedli jak: Biała, Drabinianka, Budziwój 

czy Słocina bardzo zależy, aby taka profilaktyka miała miejsce. Żebyśmy mieli sprzymierzeńca w tej 

sprawie. Jak wygląda profilaktyka, szczególnie teraz po reorganizacji Wód Polskich? Czy Państwo 

realizują takie zadania?”.  

 

Pan Tomasz Baran - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - na 

pytanie przedmówcy, odpowiedział: „My nie mamy kompetencji ustawowych, żeby uczestniczyć 

w takich akcjach. Moglibyśmy uczestniczyć ewentualnie w zakresie czynności kontrolno-

rozpoznawczych. Jesteśmy  przygotowani do zwalczania wszelkiego rodzaju zagrożeń, rozlewisk, 

skażeń, jeśli pojawią się na tych ciekach wodnych. W tym się szkolimy i specjalizujemy”.  

 

Radna Pani Danuta Solarz - powiedziała: „ Dobrze, że planujecie prowadzić szerokie działania 

edukacyjne skierowane do najmłodszych, ale też wydaje mi się, że potrzebna jest ciągła edukacja całego 
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naszego społeczeństwa. Mówię tu w kontekście ostatnich pożarów w Europie, które były w Grecji,  

w Szwecji. Przy okazji zapytam, czy na terenie miasta wolno rozpalać ogniska?”  

 

Pan Tomasz Baran - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - 

odpowiedział: „W naszych przepisach szczegółowo mamy opisane faktycznie obowiązujące odległości 

od terenów leśnych, gospodarczych. Natomiast, gdy chodzi o teren zabudowany miasta, jeżeli nie 

kwalifikuje się pod nasz przepis to myślę, że takie przypadki można uregulować prawem lokalnym”. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - powiedział: „Wszystkim nam zależy na tym żebyśmy 

wspierali działalność Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Chciałbym w tym miejscu podkreślić 

znaczenie Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz konieczność wsparcia finansowego ich 

działalności. W Rzeszowie jest 183 strażaków zawodowych Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

oraz 1931 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. To pokazuje nam fakt, że bez wsparcia strażaków 

ochotników działających nie tylko w Rzeszowie, ale i w powiecie, niemożliwe byłoby zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom Rzeszowa. Wynika to niejako z Pana wypowiedzi, że na 2 tysiące 

interwencji w połowie z nich aktywnie uczestniczą strażacy ochotnicy. Powinniśmy wspierać 

strażaków zawodowych, ale również strażaków ochotników. Panie Komendancie proszę powiedzieć, bo 

pytają mnie o to mieszkańcy, czy na dzień dzisiejszy, gdyby była taka potrzeba, Straż jest 

przygotowana do prowadzenia akcji gaśniczych dla wysokich bloków, do wysokości powyżej  

55 metrów? Czy macie taki sprzęt, drabiny?” 

  

Pan Tomasz Baran - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - 

odpowiedział: „Mamy różne rodzaje budynków na terenie miasta. Są budynki już przygotowane do 

prowadzenia takich działań ratowniczych czy wyposażone w odpowiednie instalacje, gdzie strażacy 

praktycznie z minimalną ilością sprzętu wchodzą do działań. Ale niestety są też budynki                     

w mieście, może nie aż tak wysokie, gdzie praktycznie strażak sam musi wnieść wszystko na samą górę 

do zdarzenia. Jeżeli chodzi natomiast o Ochotniczą Straż Pożarną, to oczywiście nie ulega 

wątpliwości, że Państwowa Straż Pożarna sama w wielu przypadkach nie dałaby rady. Przykładem 

niech będą sytuacje z ubiegłego roku, kiedy krótka wichura w Rzeszowie powywracała bardzo dużą 

liczbę drzew, połamała konary, pozrywała dachy. Jednego wieczoru mieliśmy ponad 100 interwencji. 

Mamy 30 strażaków zawodowych na służbie. Wówczas, w Rzeszowie działały wszystkie jednostki 

Rzeszowa, ponad 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i jednostki z okolicznych miejscowości. 

Bez Ochotniczej Straży Pożarnej, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy występują anomalie pogodowe, 

czas interwencji byłby wydłużony do 2-3 dni”. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - poruszył kwestię dojazdu do pożaru. Powiedział: 

„Przepisy specustawy mieszkaniowej nakładają na inwestorów obowiązek, że przy budowie nowych 

osiedli minimalna szerokość drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 6 metrów. W tej chwili, na 

przykład trudno dojechać do bloków na Nowym Mieście, bo pojazd nie przejedzie. I to dla Państwa też 

jest dobry zapis w tej ustawie”. 

 

Radny Pan Witold Walawender - podziękował Straży za działalność edukacyjną z dziećmi  

i młodzieżą w rzeszowskich placówkach oświatowych. Zauważył, że bardzo ważnym 

obiektem jest Centrum Lekkoatletyczne, gdzie strażacy ćwiczą swoją kondycję i gdzie 

odbywają się zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe. 

 



24 

 

Radna Pani Grażyna Szarama - wyraziła zadowolenie z informacji dotyczącej współpracy 

Państwowej Straży Pożarnej z oddziałami Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapytała jakie 

przepisy prawne regulują taką współpracę, nie tylko bieżącą, ale przede wszystkim 

w sytuacjach kryzysowych.  

 

Pan Tomasz Baran - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie -  

powiedział: „To są głównie: ustawa o krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz ustawa  

o Państwowej Straży Pożarnej. My jesteśmy zobligowani do szkolenia strażaków ochotników, co dzieje 

się w cyklu ciągłym. Kończymy jeden kurs dla ochotników i zaczynamy kolejny. W roku organizujemy 

7 kursów szkoleniowych i jesteśmy w stanie wyszkolić rocznie kilkuset strażaków ochotników. 

Nadzorujemy również dysponowanie wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. To my 

ich uruchamiamy i nadzorujemy żeby w działaniach brały udział tylko osoby przeszkolone. Obecnie, 

bez naszej zgody nie ma możliwości brać udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Strażak 

ochotnik musi wykazać się odpowiednimi badaniami lekarskimi, które znajdują się w naszej ewidencji. 

Dzięki temu dyspozytor dyżurny, który wysyła jednostki na akcje sprawdza, jaka obsada jedzie            

w samochodzie i widzi czy te osoby mogą prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze. Tak że jest to, co 

prawda organizacja non profit, ale można powiedzieć już nieźle zorganizowana”. 

 

Radny Pan Bogusław Sak - zapytał: „Akcja ratowniczo-gaśnicza np. w mieszkaniu położonym na 

wyższej kondygnacji powoduje ugaszenie pożaru. Niestety woda, która jest środkiem gaśniczym 

zalewając mieszkania poniżej, dewastuje je. Zwiększa się tym samym koszty ratownictwa. Czy 

szukacie Państwo innych niż woda rozwiązań, które ograniczyłyby szkody wyrządzane w trakcie 

gaszenia pożarów w sąsiednich mieszkaniach?” 

 

Pan Tomasz Baran - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - 

odpowiedział: „Oczywiście, że cały czas szukamy coraz to nowych rozwiązań, technik i metod. 

Myślę jednak, że jeszcze bardzo długo tym najlepszym czynnikiem gaśniczym będzie woda. Warto 

zaznaczyć, że w przeciągu ostatnich 20-tu lat bardzo zmieniły się techniki jej podawania. W tej chwili 

rozwinięty pożar mieszkania jesteśmy w stanie ugasić, obrazowo mówiąc, czterema wiadrami wody, 

odpowiednio podanymi, powiedzmy około 50 litrów spokojnie zlikwiduje ogień. Natomiast, jeżeli 

chodzi o pożary zewnętrzne, gdzie mamy do czynienia z budynkami objętymi całkowicie płomieniami, 

to nie ma wątpliwości, że tej wody muszą pójść znaczne ilości”. 

 

Radny Pan Mariusz Olechowski - powiedział: „Słyszymy, że cyklicznie wymieniacie starszy 

sprzęt na nowy, który jest przekazywany do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, również poza 

Rzeszów. Ponieważ nasze Miasto dynamicznie się rozwija, zwiększa się również zapotrzebowanie na 

takie formacje, które są dobrze wyposażone przede wszystkim w sprzęt w postaci wozów bojowych czy 

pomocniczych. Czy możliwe jest aby w pierwszym rzędzie starszy, dobry sprzęt przekazywać 

rzeszowskim strażakom ochotnikom, a dopiero później ewentualnie zadbać o rejon?” 

  

Pan Tomasz Baran - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - 

odpowiedział: „Jeżeli posiadamy jakiś sprzęt, który możemy przekazać, Komendanci Powiatowi          

i Miejscy zobligowani są powiadomić o tym Komendanta Wojewódzkiego, któremu przekazujemy ten 

samochód do dyspozycji. W takim przypadku mogę jedynie wnioskować odwrotnie, do Komendanta 

Wojewódzkiego o ten samochód, który przekazałem niejako do jego bazy ażeby z powrotem wrócił do 

Rzeszowa. Tak naprawdę to Komendant Wojewódzki decyduje w tej sprawie”. 
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Radny Pan Grzegorz Koryl - stwierdził: „Z przedstawionych danych wynika jak dużą rolę  

w całym systemie walki z pożarami odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne. Muszę przyznać, że 

spotkałem się nawet z takim stanowiskiem, że strażacy ochotnicy to dodatek i bez problemu służba 

zawodowa realizuje swoje zadania. Dlatego usłyszeliśmy ważny głos, że zawodowych strażaków nikt 

nie zastąpi ale niekwestionowany jest również udział strażaków ochotników. To oni, w białych kaskach 

są bardzo często widoczni podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Białe kaski to są właśnie strażacy 

ochotnicy. W Rzeszowie robi się dużo, ale są też jednostki straży pożarnej, na przykład na moim 

osiedlu Przybyszówka, wymagające dofinansowania, jeżeli chodzi o samochód. Korzystając z okazji 

proszę władze Miasta, aby miały to na uwadze. Takie inwestycje nie są inwestycjami nietrafnymi”.  

 

Radny Pan Witold Walawender - podkreślił kwestię dofinansowania przez Miasto 

inwestycji Straży Pożarnej w strefie Dworzysko. Stwierdził, że gdyby nie działka i środki 

finansowe przekazane przez Miasto, mogłoby nie być tej nowej jednostki ratowniczo-

gaśniczej.   

 

Pan Tomasz Baran - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - 

powiedział: „Ja myślę, że tej jednostki by w ogóle nie było gdyby nie pojawiła się ta działka. To był 

milowy krok na bazie, którego mogliśmy już podjąć następne - czyli to, co zrobiła Pani Wojewoda 

Leniart i uzyskanie wtedy tych 12 mln zł. Pozostałe sprawy to są już efekty po przetargowe”. 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - dodał „Cieszę się, że 

Pan Komendant potwierdza, że tym pierwszym krokiem była działka i myślę, że dzięki temu 

wyprzedziliśmy inne konkurencyjne inwestycje resortowe w tym obszarze. Jest to przykład, żeby 

działać i reagować szybko. Dzięki dobremu przygotowaniu mamy działkę, dokumentację, a idea 

rzeczywiście wyszła ze Straży Pożarnej”. 

 

Ad 8. 

 

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

uchwały w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Rzeszowa w latach 

2014-2017. Następnie przedstawiła uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem          

i załącznikami stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - po przedstawieniu projektu 

przedmiotowej uchwały, poinformował: „Według danych krajowych w Polsce jest 16% terenów 

pokrytych planami, w naszym mieście jest to 17%. Biorąc pod uwagę przyłączone miejscowości, 

w sumie dodatkowych 66 km2, gdzie nie było planów, wynik nie jest zły. W praktyce przygotowanie 

planów trwa rok, dwa, a nawet dłużej. W tej chwili miasto Rzeszów jest w bardzo dynamicznym 

rozwoju. To, co ustalono wczoraj, dzisiaj jest już nieważne. Mówię oczywiście w przenośni. A więc 

trzeba na bieżąco, powiedziałbym, błyskawiczne podejmować decyzje i je realizować. Są to najczęściej 

decyzje odnośnie przebiegu dróg, przebiegu wszelkiej infrastruktury podziemnej, nadziemnej. Plany 

można robić, ale sytuacja ciągle się zmienia. Na przykład doszła Bzianka i trzeba inaczej „ustawić” się 

do ulicy Dębickiej. Od nowego roku, kiedy wejdzie Matysówka, trzeba myśleć o nowych rozwiązaniach 
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ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika, ul. Kiepury i innych ulic. Trzeba myśleć bezwzględnie              

o szkołach np. w Bziance. Kiedy weszło Załęże, trzeba było tam wybudować szkołę, dom kultury, 

drogi, łącznik od Ronda Kuronia do autostrady. Decyzje, w takich przypadkach muszą być 

podejmowane w błyskawicznym tempie. A niestety procedura planowania trwa „całe wieki”. Wiele 

interesów jest sprzecznych, pojawiają się protesty, sądy, wydanie decyzji wydłuża się, a budowy nie 

ma. Dlatego też w Rzeszowie prowadzimy taką politykę, że podejmujemy decyzje w zależności od 

sytuacji. Typowym przykładem była Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Błogosławionej Karoliny. 

Wydawało się, że niedawno powstała, zabezpieczy potrzeby na co najmniej 10 lat. Tymczasem już jest 

konieczność budowy nowej. Trzeba budować kolejne żłobki i przedszkola przy ulicach Iwonickiej                     

i Pańskiej, rozbudowywać szkołę w Budziwoju. Dopiero rozbudowana została szkoła w Białej. 

Mógłbym takich przykładów wiele mnożyć. Decyzje muszą być natychmiastowe”.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Rzeszowa w latach 

2014-2017 została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad 9. 

 

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

w sprawie uchwalenia 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie. Projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  Wyjaśniła, że 

proponowane zmiany dotyczą jednej kwestii w 12 różnych miejscach. Zaznaczyła, że 

procedury w takich postępowaniach są długotrwałe, wymagają żmudnych, wielokrotnych 

powtórzeń, wynikających z uwag czy uzgodnień. Dokumentacja jest często wielotomowa.  

Opracowanie studium ilustrującego politykę przestrzenną miasta wymaga nieraz 

czterokrotnego procedowania. Objaśniła, że zakres obszarowy procedowanych zmian 

określono na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących potrzeb i możliwości 

rozwoju miasta. W związku z tym, żeby uprościć ten proces, podjęto decyzję żeby 12 miejsc 

regulowanych różnymi uchwałami przedstawić, jako jedną zmianę Studium w 12 miejscach -

częściach.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmian Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa jest do 

wglądu w siedzibie Biura Rady Miasta.  

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - omówiła po kolei 

poszczególne zmiany w Studium.  

 

 Cz.1. Zmiana Nr 18/4/2007 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu przyłączonego do Rzeszowa z dniem 

1 stycznia 2007 r. – w części B/1 i C, obejmująca dwa obszary o łącznej powierzchni 

około 87,1 ha, położone na osiedlu Przybyszówka, pomiędzy ul. Krakowską a granicą 
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administracyjną miasta z gminą Boguchwała oraz pomiędzy drogą S-19 a wschodnią 

granicą osiedla.    

 

 Cz.2. Zmiana Nr 31/4/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka – w części A, obejmująca 

trzy obszary o łącznej powierzchni około 2,4 ha, położone na osiedlu Przybyszówka, 

pomiędzy ulicą Krakowską a ul. Dębicką, po wschodniej stronie drogi S-19.  

 

Pani Dyrektor objaśniła, że są to dwie połączone ze sobą obszarowo zmiany związane  

z Osiedlem Przybyszówka. Dla tego obszaru jest to ostatni moment żeby zabezpieczyć 

tereny pod drogi. Poinformowała, że w trakcie procedowania proponowane zmiany były 

czterokrotnie wyłożone do publicznego wglądu w związku ze zgłaszanymi uwagami 

zainteresowanych mieszkańców. Objaśniła również ostateczne uwagi, z podaniem ich treści  

i autora oraz sposób ich rozpatrzenia. Poinformowała, że na ostatnim czwartym wyłożeniu 

uwag już nie było.  

 

W związku ze szczegółowym omawianiem uwag wnoszonych przez mieszkańców do 

proponowanych zmian w Studium, pojawił się problem, czy podczas sesji należy 

szczegółowo  przedstawiać każde rozstrzygnięcie imienne.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - powiedział: „Mam wątpliwość 

proszę Państwa, bo orzeczenia sądów są takie, że rozpatrzenie tego typu uwag powinno się odbyć na 

sesji. Mówiłem Państwu kiedyś, że byłem na sesji Rady Miasta Krakowa gdzie Pani Dyrektor czytała 

całe orzeczenie Prezydenta. Pytałem po co? Nikt tego nie słuchał ale ona czytała bo twierdzono, że 

tamtejszy Sąd już im taką uchwalę uchylił, dlatego, że ktoś szukał pretekstu, żeby uchylić decyzję. 

Oczekiwałbym więc, żeby Radca Prawny powiedział co musimy zrobić” 

 

Pani Janina Załuska - Dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa -  

w omawianej kwestii stwierdziła, że powyższy problem przedyskutowany został wcześniej 

i może zostać szczegółowo omówiony przez Panią Dyrektor Biura Rozwoju Miasta podczas 

trwającej sesji. 

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła uwagi 

wniesione do omawianej zmiany. Powiedziała: „W rozstrzygnięciu znajduje się dokładny spis 

wszystkich uwag i sposób ich rozpatrzenia”.  

  

Radny Pan Grzegorz Koryl - powiedział: „W rejonie Osiedla Przybyszówka mamy nowo 

wybudowaną drogę, która łączy ul. Bł. Karoliny z ul. Dębicką. Jest ona drogą równoległą do  

ul. Sanockiej. Część  mieszkańców tej okolicy zgłasza nam, że proponowane zmiany są nie do 

przyjęcia. Większość z nich wybudowała  tam domy jednorodzinne sądząc, że obok nie będzie 

zabudowy wysokiej. Obecnie pojawiają się głosy o wysokiej, wielorodzinnej zabudowie w tej okolicy. 

Rzeszów się rozwija   ale potrzebna jest spójna wizja i koncepcja rozwoju, aby nie było konfliktów  

z mieszkańcami. To jest dość istotne, bo wiadomo, że takie sytuacje są zawsze konfliktowe. Czy zmiany 

w kierunku zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie będą faktycznie dopuszczać wzdłuż nowo 

wybudowanej ulicy zabudowę wielopiętrową, wielorodzinną?” 
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Pani Jolanta Kaźmierczak - Przewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej - odnosząc 

się do wypowiedzi przedmówcy, powiedziała: „Opracowana zmiana, w tej części Studium 

uwzględnia zapisy planu przyszłego oraz dopasowanie do istniejącej zabudowy. Na Komisji 

usłyszeliśmy, że będzie tam budownictwo jednorodzinne i zabudowa szeregowa. Z drugiej strony 

przewidziane są małe domy mieszkalne, dwurodzinne, w środku przy drodze będą dwa, trzy niskie 

budynki wielorodzinne, 3-kondygnacyjne. One nie będą przeszkadzać nikomu w sąsiedztwie, nie będą 

burzyły „miru” sąsiedniej zabudowy jednorodzinnej z Przybyszówki. To jest zmiana Studium  

a dopiero później opracowany będzie plan, który uwzględnia uwarunkowania sąsiedztwa. Uwagi 

nasze, jako Radnych, są do realizacji budownictwa wielorodzinnego w sąsiedztwie jednorodzinnego.  

W tym przypadku wizja Miasta jest dopracowana”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - powiedział: „Mieszkańcy obawiają się jednak, że plany pójdą  

w kierunku budownictwa wielorodzinnego i że nie zabezpieczy się zabudowy niskiej na tym 

konkretnym  obszarze. Czy faktycznie kierunki zmiany zagospodarowania w tym konkretnie rejonie 

będą ograniczały wysokość zabudowy, czy jest to kwestia dowolności inwestycji inwestora?” 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - szczegółowo pokazała 

na mapie proponowaną zmianę i wyjaśniła: „Głównym tematem jest tutaj zabezpieczenie terenu 

pod przebieg przyszłych ulic głównych i zbiorczych. Kontynuacja tej głównej ulicy znajdzie swój finał  

w rejonie ulicy Podkarpackiej na osiedlu Zwięczyca”. Następnie szczegółowo omówiła wszystkie 

uwagi wniesione do proponowanej zmiany Studium.   

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powiedział: „Czy mamy mówić sobie 

prawdę, czy mówić, że nie będzie budowy tam gdzie są niskie budynki. Kiedy budujemy na przykład 

na Wilkowyi to mieszkańcy mówią, żeby budować na Przybyszówce, gdzie ich zdaniem są potężne 

tereny. I odwrotnie nam mówią na Przybyszówce. Nadal będziemy budować w jakimś stopniu domy 

jednorodzinne, ale przede wszystkim wielorodzinne i całą infrastrukturę pod budynki wielorodzinne. 

W tej chwili takim typowym przykładem jest Budziwój, gdzie budujemy kanalizację - rury o średnicy 

2,5 m. Gdyby tam miały być małe budynki to średnice rur też powinny być inne. Proszę Państwa 

musimy zdawać sobie sprawę, że przychodzą kolejne pokolenia, które będą chciały mieszkać w dużych 

miastach. Budowa mieszkań realizowana będzie w zależności od sytuacji. Jak nikt nie będzie 

przychodził, to będzie się budować domy jednorodzinne”.  

 

Radny Pan Bogusław Sak - w związku, z bardzo szczegółowymi pytaniami zaproponował, 

by radni z danych rejonów uczestniczyli na przyszłość w posiedzeniach Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, a na sesji przedstawiali już tylko wnioski, ponieważ proponowane zmiany 

zostały bardzo dokładnie omówione podczas jej obrad.   

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - stwierdził: „Dobrze byłoby może poświęcić jedną z sesji Rady 

Miasta tylko na temat jak powinno wyglądać planowanie przestrzenne Miasta. Radni Prawa  

i Sprawiedliwości uważają, że powinno ono wyglądać racjonalnie. Proszę nam nie zarzucać, że my nie 

chcemy budować. Chcemy - ale racjonalnie i w interesie mieszkańców. Niestety ostatnie przykłady  

z naszego Miasta tylko potwierdzają, że brakuje u nas racjonalnej polityki przestrzennej. Mieszkańcy 

odwołując się od decyzji wydawanych z Miasta bardzo często, w wielu przypadkach mają rację 

ponieważ Sądy czy Samorządowe Kolegia Odwoławcze podzielają ich poglądy i uchylają wydawane 
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decyzje czy warunki zabudowy. I to jest chyba dowodem na to, że coś jest nie tak z zabudową  

w naszym Mieście, z tym chaosem urbanistycznym”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - zwrócił się do przedmówcy, 

aby, używając sformułowania „bardzo często” podał dane statystyczne, na których opiera 

tego typu stwierdzenia.  

 

Pan Radny Jerzy Jęczmienionka - zobowiązał się przygotować takie dane na najbliższą sesję 

Rady Miasta. 

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła na mapie 

trzecią, proponowaną zmianę Studium: 

 

 Cz.3.Zmiana Nr 27/4/2009 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Zwięczyca w Rzeszowie – w części A, 

obejmująca obszar o powierzchni około 157,73 ha, położony w południowo-

zachodniej części miasta, przy granicy z Boguchwałą.  

 

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

w tym przypadku odbyło się trzykrotne publiczne wyłożenie do wglądu proponowanych 

zmian. Powiedziała: „Analizując przebieg, szczególnie głównej ulicy jest to ostatni moment, kiedy 

nie ma wyburzeń, kiedy ta proponowana trasa przebiega przez teren, który nie jest zabudowany 

domami mieszkalnymi. Jest to ważne, aby ten teren przynajmniej w Studium zabezpieczyć dla 

strategicznych celów rozwoju Miasta, dlatego, że jest to ulica główna w tym systemie 

komunikacyjnym”. 

 

Radny Pan Janusz Micał - wyraził zadowolenie z proponowanej zmiany, powiedział: 

„Studium to jest dopiero początek planu zagospodarowania terenu, szczególnie tej części południowej 

Rzeszowa, gdzie brakowało tych dróg. Dobrze, że w tym Studium są planowane kolejne drogi, że teren 

S19 łączy się drogą wojewódzką do ul. Podkarpackiej. Szkoda, że ta droga na razie nie idzie dalej. 

Kiedy Zwięczyca została przyłączona do Rzeszowa, mieszkańcy składali wnioski dotyczące terenu 

Kaczernego, tych około 40 ha. Zmiany z przeznaczeniem pod budownictwo wysokie, tereny zielone, 

rekreacyjne są teraz praktycznie realizowane. Tam nikt nie mieszka i nikomu to nie przeszkadza. 

Przewidywany jest w tej okolicy nawet przystanek kolejowy. Więc jeśli nastąpi modernizacja linii 

kolejowej Rzeszów – Jasło, jeśli tam powstaną bloki będzie to miało sens. Będzie miejsce na budowę 

parku, szkoły, hali sportowej o czym mówiła Pani Dyrektor Biura Rozwoju Miasta na Komisji 

Gospodarki Przestrzennej. Pomimo wielu wniosków i protestów, jakie były na początku – trzy, cztery 

lata temu – kiedy zaczęto procedurę, udało się to wszystko pogodzić. Pani Dyrektor dziękuję, bo wiem, 

że sprawy były bardzo trudne. W przyszłości, droga przez Kaczerne skomunikuje te tereny bardzo 

dobrze”. 

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - omówiła czwartą 

zmianę:  

 

 Cz.4.Zmiana Nr 28/1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części A, 
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obejmująca obszar o powierzchni około 102,8 ha, położony w północno – zachodniej 

części osiedla Słocina, pomiędzy granicą z osiedlem Zalesie a granicą 

administracyjną miasta z gminą Krasne.  

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - poinformowała, że tutaj 

również jest ostatni moment, żeby na terenie Słociny zabezpieczyć tereny pod przebieg drogi 

głównej tzw. ulicy południowej oraz drogę zbiorczą. Zaznaczyła także, iż przebieg drogi nie 

spowoduje również wyburzeń.   

 

Radny Pan Robert Kultys - powiedział: „Nie ulega wątpliwości, że te wszystkie zmiany Studium 

trzeba jak najszybciej uchwalić, bo to jest przede wszystkim zarezerwowanie terenów pod przyszłe, 

ważne układy komunikacyjne. Ale jeśli chodzi o jeden z tych 12 terenów to mam pewien niedosyt. 

Proszę potraktować tu moją uwagę,  jako pewną wytyczną do pracy w następnym czasie. Otóż 

projektujemy tutaj drogę przez tereny, które są między ulicą Słocińską, prowadzącą do Malawy  

a zalesionymi wzgórzami Słocińskimi, pokrytymi dość ciekawą zielenią. W połowie pola, łąk 

prowadzimy drogę, która ma w przyszłości mieć bardzo ważny udział komunikacyjny w obsłudze 

miasta. Nie ulega wątpliwości, że my tą drogą uaktywnimy te tereny inwestycyjne. Według mnie jest 

to jeden z dwóch może trzech najważniejszych rezerwuarów terenów pod przyszłą zabudowę 

wielorodzinną. Jest to bardzo ważny, rozwojowy teren dla miasta. Mój niedosyt bierze się stąd, że ta 

zmiana Studium nie wzięła pod uwagę tego, żeby dać wyraźny sygnał, że Miasto widziałoby tu 

rozwój zabudowy wielorodzinnej. Mam nadzieję, że w przyszłości planiści z Biura Rozwoju Miasta 

wezmą to pod uwagę, bo jeżeliby miało tak pozostać, to te tereny się uaktywnią, ale będą budowane 

pojedyncze domki. A to jest zbyt ważny teren dla miasta żeby sobie tak pozwolić na pojedyncze 

domki”. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przypomniał, że trwają prace nad 

nowym Studium i że za 1,5 roku powstanie nowy projekt Studium, obejmujący całe Miasto.  

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - odnosząc się do wypowiedzi Radnego 

Pana Roberta Kultysa dodał: „Zgadzam się z podniesioną uwagą. Mieliśmy wiele spotkań  

z mieszkańcami ulic: Lutaka, Loretańskiej, Gliwy, czy jeszcze innych i zdecydowanie planujemy tam 

drogi. Ludzie w tej chwili chcą tam wąskich dróg, my jednak podejmujemy decyzje, aby to były drogi 

szerokie, z dojazdem do budynków wielorodzinnych. To są przepiękne tereny w części wschodniej 

Miasta. Będziemy tam musieli też myśleć o połączeniu z ulicami: Lubelską, Olbrachta. Chyba, że 

sytuacja zmieni się jak wyjdzie referendum w Krasnem. Przyłączenie całego Krasnego umożliwiłoby 

pozyskanie około 120 mln zł od rządu i pomnożenie ich do 300 mln zł na całą drogową infrastrukturę - 

podziemną i nadziemną. Takie są plany”. 

  

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa -  zapytał Panią Annę Rainczuk 

- Dyrektora Biura Rozwoju Miasta o koncepcję drogi, która powinna przebiegać przez 

Matysówkę aż do ulicy Sikorskiego - mając na uwadze trudne ukształtowanie terenu.  

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - wskazała na mapie  

i objaśniła faktyczny, aktualny stan przedmiotowego terenu oraz poinformowała o pracach 

projektanckich i intensywnych analizach omawianego odcinka pomiędzy ulicami: 

Sikorskiego, Kiepury, Zelwerowicza oraz rejonu Matysówki.  
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Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - przypomniał, że kiedy realizowano 

ulicę Zelwerowicza były duże protesty, a dzisiaj znajdują się tam bardzo ładne budynki. 

Wspomniał, że trwają rozmowy w sprawie  dalszej  budowy w kierunku Matysówki.  Pan 

Prezydent zapowiedział, że po przyłączeniu Matysówki do Rzeszowa zostanie tam 

wybudowany zjazd narciarski. 

 

 Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - omówiła szczegółowo  

i wskazała na mapie kolejne,  mniejsze obszarowo, procedowane w Studium zmiany:  

   

 Cz.5.Zmiana Nr 36/1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa – obszar V, obejmująca obszar o powierzchni  

3,4 ha, położony na osiedlu Przybyszówka, przy ul. Sanockiej. 

 

 Cz.6.Zmiana Nr 41/1/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Mieleckiej, obejmująca obszar  

o powierzchni 4,07 ha, położony na os. Przybyszówka przy ul. Mieleckiej. 

 

 Cz.7.Zmiana Nr 38/2/2014 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu im. Fr. Kotuli w Rzeszowie, obejmująca 

obszar o powierzchni 4,46 ha, położony przy ul. Krośnieńskiej, ul. Sanockiej  

i ul. Ustrzyckiej.  

 

 Cz.8.Zmiana Nr 37/1/2014 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa – obszar I, obejmująca obszar o powierzchni  

0,75 ha, położony na osiedlu Paderewskiego, przy al. Armii Krajowej  

i ul. Paderewskiego. 

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła na mapie 

kolejne zmiany i omówiła je jako osobno procedowane projekty: 

 

 Cz.9.Zmiana Nr 40/2/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa – w części A/1, obejmująca obszar o powierzchni 

około 26,5 ha, położony w północnej części osiedla Pobitno.  

 

 Cz.10.Zmiana Nr 42/2/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, obejmująca dwa obszary – obszar I, o powierzchni 

ok. 89,40 ha, położony w północno-zachodniej części miasta Rzeszowa na osiedlu 

Przybyszówka, ograniczony ul. Krakowską, ul. Ludwika Chmury, ul. Ceramiczną  

i terenami strefy aktywności gospodarczej „Dworzysko” oraz obszar II,  

o powierzchni ok. 3,86 ha, położony w północno-zachodniej części miasta Rzeszowa 

na osiedlu Miłocin, ograniczony ul. Parkową, ul. Miłocińską, granicą osiedla oraz 

terenami strefy aktywności gospodarczej „Dworzysko”.  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - zapytał o strefę Dworzysko, czy jest tam przewidziany pas 

zieleni oddzielający domki jednorodzinne.  
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Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - poinformowała, że ten 

teren posiada obowiązujący plan miejscowy a obecnie trwają prace nad jego korektą. 

Następnie przedstawiła kolejną zmianę: 

 

 Cz.11.Zmiana Nr 43/3/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, obejmująca obszar o powierzchni około  

3,5 ha, położony na osiedlu Mieszka I, w rejonie skrzyżowania al. Rejtana i al. 

Niepodległości.  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - zapytał, czy na tym terenie przewiduje się zabudowę 

wielorodzinną.   

 

Pani Anna Rainczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - wyjaśniła, że teren ten 

jest uznany jako centrotwórczy, który spełnia różne możliwości zagospodarowania: pod 

zieleń, drogi, dojazdy, usługi jak również pod zabudowę wielorodzinną i dopiero plan 

miejscowy rozstrzygnie, które z tych rozwiązań zostanie wybrane.  

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła ostatnią, 

dwunastą zmianę do Studium: 

 

 Cz.12.Zmiana Nr 44/1/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, przy ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka 

Kotuli w Rzeszowie, obejmująca obszar o powierzchni około 2,3 ha, położony  

w rejonie ogródków działkowych przy ul. Wyspiańskiego.  

W przypadku omawianej zmiany nie było pytań ze strony radnych. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie, 

26 głosami „za”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad i zajęcie się 

jeszcze przed przerwą uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, w związku z obecnością na Sali Obrad Rady Miasta delegacji Komitetu 

Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.  

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - nie uwzględnił zgłoszonego 

wniosku uzasadniając swoją decyzję tematem projektu uchwały i dyskusją, po jego 

przedstawieniu.  

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - ogłosił przerwę w obradach.  

 

Ad 10 i ad 13. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - wznowił obrady Rady Miasta.  
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Radny Pan Mirosław Kwaśniak - zgłosił na nowo rozpatrzenie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wobec 

braku sprzeciwu radnych zdecydowano o przesunięciu jej do wcześniejszego omówienia.  

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - w związku z chwilową 

nieobecnością Pana Marka Ustrobińskiego - Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa, autora 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Nr 51/3/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Nowe Miasto.  

 

Na wniosek Radnego Pana Roberta Kultysa, Pani Dyrektor Biura Rozwoju Miasta 

zaprezentowała drugi, powiązany obszarowo projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 298/3/2018 w rejonie 

ul. Popiełuszki i ul. Seniora w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienia. Projekty 

uchwał wraz z uzasadnieniami oraz załącznikami stanowią załączniki: nr 15a i nr 16 do 

protokołu. 

 

Radny Pana Robert Kultys - powiedział: „Chyba po raz pierwszy, w miarę dość szybko możemy 

cieszyć się przystąpieniem do planu. Planu, który był przygotowywany w sytuacji dużego wzburzenia 

społecznego. Obydwie uchwały, zarówno  o przystąpienie do zmiany  studium jak i o przystąpienie do 

zmiany planu, traktujemy jako zwieńczenie starań radnych Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby 

zachować  tam tereny  zielone. Na tych terenach kiedyś, dawno temu planowana była droga. Te 

pierwotne plany urbanistyczne nie zostały zrealizowane a ludzie przyzwyczaili się, że mają tam zieleń 

i spokój. Są przekonani, że dzisiaj nie powinno realizować się planów jakie były dawno temu - czyli 

budowy drogi osiedlowej. Dobrze, że nasze starania znalazły tak szybko odzwierciedlenie  

w możliwości przystąpienia do planu. Zabezpieczy on ten teren przed ewentualną zabudową i budową 

drogi. Nowe Miasto jest największym osiedlem w Rzeszowie . Zamieszkuje je według różnych danych 

od 14 do 16 tysięcy ludzi. To jest osiedle wielkości niejednego miasta powiatowego. Jest to fragment 

Miasta, który zasługuje na to, żeby mieć swój własny park. I tutaj właśnie, w strefie „śródosiedlowej”, 

między kościołem a przedszkolem i boiskiem aż się prosi, żeby uchwalić plan pod przyszły, 

śródosiedlowy park dla mieszkańców”. 

 

Radny Pan Wiesław Buż - odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Widzę 

ten teren prawie w odbiciu lustrzanym. Jest nieźle zorganizowany, jeśli chodzi o zieleń, infrastrukturę 

sportową czy rekreacyjną. Ważne jest, że podejmujemy tę uchwałę, bo rzeczywiście nastroje społeczne, 

zgodnie z propozycją Pana Prezydenta zostaną uspokojone i cele mieszkańców zostaną zrealizowane. 

Wspomnę, że w pobliżu tego terenu jest już dobrze urządzona zieleń, w obrębie parafii, kościoła  

i pobliskich bloków. W tym rejonie istnieją też place zabaw ruchomych, interaktywnych. Pozytywna 

decyzja będzie dla mieszkańców dobrą informacją. Porządkuje sprawę”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - powiedział: „Byłem na spotkaniu z mieszkańcami, którzy 

przedstawiali bardzo dużo istotnych argumentów dotyczących przyszłości Osiedla Nowe Miasto. To 

były argumenty  związane z bezpieczeństwem, ale też z komfortem życia, z przyszłością, z cenami 

mieszkań na Osiedlu. Należy pogratulować mieszkańcom Nowego Miasta takiego zaangażowania.  

Dla nas, samorządowców to jest dobra nauka, żeby jednak bardziej wsłuchiwać się w głos 
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mieszkańców. Mam jeszcze jedno pytanie. Jedną z informacji, może niesprawdzonych, dotyczących tej 

sytuacji,  która padła z ust mieszkańców była kwestia, że budowa drogi może być związana  

z inwestycjami, które tam powstały, czyli ze sklepami wielkopowierzchniowymi. Jest obawa, pomimo 

zapewnień Miasta, że ta droga może być realizowana. Jeżeli są to informacje nieprawdziwe to proszę, 

aby na tej sesji padło zapewnienie, że nie dotyczy to sklepów wielkopowierzchniowych i drogi tzw. 

bezpieczeństwa”.  

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - odpowiedziała: „Jeśli 

chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe to są specjalne wymogi ustawy, która wymusza nie tylko 

opracowanie studium, ale i planów miejscowych. W tym rejonie, poza granicami naszego 

przystąpienia jest duża Galeria Milenium Hall, która ma powierzchnię, powyżej 2 tys. m2 i ma 

bezpośredni dostęp z ulic Kopisto i Rejtana. Galeria nie wymaga obecnie jakichś dodatkowych 

usprawnień komunikacyjnych. Bez naszej wiedzy nie mogą one powstać. Na południu od ul. 

Popiełuszki są również obiekty tego typu i one również takich potrzeb nie zgłaszają i nie wymagają. 

Natomiast we wnętrzu Osiedla, bo został tam niewielki zielony skwer, nie ma ani możliwości, ani 

potrzeby tego typu obiektów. Więc zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców, decyzją Pana Prezydenta 

teren ten uzyska kierunek niezbędny dla mieszkańców Osiedla”.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał: 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 51/3/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na 

osiedlu Nowe Miasto została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki i ul. Seniora  

w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - poinformował wszystkich 

zebranych na sesji Rady Miasta o chwilowej nieobecności Pana Prezydenta Tadeusza 

Ferenca, w związku z podejmowaniem delegacji z Kanady.  

  

Ad 17. 

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - w związku z obecnością 

na sali obrad Rady Miasta przedstawicieli Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, zgodnie z wcześniejszym wnioskiem przedstawił projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie przedstawił 

uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik  

nr 17 do protokołu. Zwrócił się do radnych o podjęcie tej uchwały informując, że  

w budżecie Miasta na ten rok jest zarezerwowana kwota 550 tys. zł na jego realizację, w tym 

200 tys. zł od Pana Marszałka Województwa. Przekonywał, że podjęcie uchwały pozwoli 

szybko ogłosić przetarg na wykonawcę przedsięwzięcia i tym samym termin realizacji 

zadania jest możliwy w październiku br.  
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Radny Pan Robert Kultys - powiedział: „Dobrze, że ten projekt uchwały trafił  na dzisiejszą sesję. 

Gdyby uchwała w tej sprawie została przyjęta kilka miesięcy temu, to na koniec października tego roku 

pewnie można byłoby zdążyć. Teraz mam wątpliwości. Obawiam się, że na Wielki Jubileusz 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości nie zdążymy z budową pomnika Marszałka Piłsudskiego. Kilkumiesięczne 

opóźnienie w tej sprawie jest dla mnie niestety wielkim i przykrym doświadczeniem. Ale oczywiście 

dobrze, że trafia to dzisiaj na sesję. Szkoda, że nie załatwiliśmy tego w czerwcu”.  

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - ad vocem, powiedział:  

„Z punktu widzenia budowlanego jesteśmy w stanie zdążyć. Jest to zadanie na kwotę 550 tys. zł. 

Termin jest co prawda krótki, ale myślę, że znajdziemy wykonawcę, który podejmie się realizacji tej 

inwestycji”. 

 

Radny Pan Wiesław Buż - powiedział: „Chciałbym, usłyszeć więcej argumentów do projektu 

omawianej uchwały m.in. dotyczących zmiany istniejącej zieleni, ilości przewidzianych do  wycięcia 

drzew, urządzenia zieleni. Czy nie jest to „połowiczna” droga do tego żeby w następnym etapie, po 

posadowieniu pomnika przystąpić do realizacji drugiego celu, wybudowania wokół niego placu defilad. 

Obawiam się, że utracimy w centralnym miejscu Miasta piękny, zielony teren, o który tak wszyscy 

zawsze zabiegają, i o który Klub Prawa i Sprawiedliwości walczy. I druga kwestia. Sądziłem, że to 

Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego będzie, po wskazaniu terenu wykonawcą zlecającym 

wszystkie czynności inwestycyjne, wykonawcze. Rozumiem, że Miasto bierze na siebie cały etap 

wykonania tej inwestycji, czyli budowy pomnika. Czy to jest dobra praktyka? Mam wątpliwości”.  

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - odnosząc się do słów 

przedmówcy, wyjaśnił: „To, że Miasto podjęło się wykonania tego zadania nastąpiło w tym 

momencie, gdy podjęliśmy uchwałę o wpisaniu zadania w budżecie Miasta. Odnośnie wizualizacji 

placu przy Alei Piłsudskiego, widzicie Państwo ile jest problemów z zaproponowanym załącznikiem. 

Poza tym bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bez zgody Rady Miasta, bez Państwa 

udziału nie da się tutaj nic zmienić.  Następna jakakolwiek zmiana musi przejść tę samą procedurę jak 

ta, którą dzisiaj przeprowadzamy. W tej sprawie nie da się nic samodzielnie zrobić, bez ponownego 

uzyskania nowych decyzji”. 

 

Pani Anna Wąsowicz-Duch - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - przedstawiła 

szczegółowo projekt wizualizacji placu pod budowę pomnika. Wyjaśniła: „Jeżeli chodzi  

o projekt zagospodarowania Placu Wolności i umieszczenia przy tym Placu pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego braliśmy przede wszystkim pod uwagę uchwałę, która została przyjęta przez Wysoką 

Radę w ubiegłym roku. Zasadniczym i realnym zapisem było zachowanie zieleni i dlatego powstała 

koncepcja według której pomnik był zlokalizowany przy zachodniej pierzei tego Placu. Uzgodnienia 

konserwatorskie jednak wymusiły zmianę tej lokalizacji i umieszczenie pomnika w centralnej części 

Placu Wolności. Stało się to jednak z korzyścią dla zieleni, bowiem w pierwotnej wersji, naszej 

koncepcji wyciętych musiałoby zostać około 70 drzew. W tej chwili, po zmianie, będzie wyciętych  

30, przy czym połowa tych drzew będzie wycięta z przyczyn zdrowotnych”. 

 

Pan Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - powiedział: „Wszyscy, którzy 

interesują się sprawą pomnika, mieszkańcy Rzeszowa mieli nadzieję, że pomnik zostanie odsłonięty    

11 listopada na Święto Niepodległości. Niestety pojawiły się utrudnienia ze strony części radnych 
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Platformy Obywatelskiej oraz radnych Rozwoju Rzeszowa. Towarzyszyły temu decyzje, które 

spowodowały opóźnienie realizacji tego projektu. Z jakiego powodu to nastąpiło?” 

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - odpowiedział: „Jeżeli 

mamy mówić dzisiaj o jakimś opóźnieniu to myślę, że od ostatniej sesji do dzisiejszej. Dopiero kilka dni 

wcześniej ukształtowała się ostatecznie wizja zagospodarowania Placu Wolności i miejsca, w którym 

ma być usytuowany pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - powiedział: „Wierzę, że dzisiaj Rada Miasta zagłosuje pozytywnie 

nad podjęciem tego projektu uchwały.  Natomiast szkoda było czasu, szkoda było nerwów, zwłaszcza 

osób tak mocno związanych z ideą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Są dzisiaj obecni z nami na sali 

obrad i dobrze, że nie ma już głosów, takich jak podczas ostatniej sesji. tak mocno atakujących samą 

postać i dokonania Marszałka, który pomimo różnic, w okresie międzywojnia tak mocno dzielących 

Polaków, jest symbolem odzyskania niepodległości przez Polskę. Takie miejsce z pomnikiem konnym 

od dawna należało się naszemu Miastu i dobrze, że teraz powstanie plac, na którym będą mogły 

odbywać się patriotyczne uroczystości”.    

 

Radny Pan Witold Walawender - powiedział: „Nie chcę polemizować na temat osoby Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Pomimo, że dzisiaj dochodzimy już do konsensusu i jakiejkolwiek decyzji na ten 

temat twierdzę, że ten plac nie jest odpowiednim miejscem na tego typu pomnik. Poprzez wycięcie  

30 drzew odsłonimy targ i plac targowy, i który widzimy jak wygląda. Pomnik powinien stanąć  

w typowo, wiecowym miejscu, gdzie mogą odbywać się uroczystości patriotyczne. A tutaj w tle budki, 

„szczęki” z zapiekankami itp., Dlatego twierdzę, że nie jest to odpowiednie miejsce na pomnik 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powinniśmy szukać innego, bardziej przyjaznego miejsca dla niego. 

Informacja na temat wycięcia drzew potwierdza to, o czym mówię. „Oś widokowa” będzie przy tym 

miejscu nieodpowiednia”.  

 

Radna Pani Grażyna Szarama - zauważyła, że jest to wielkie wyzwanie dla władz Miasta 

oraz wyraziła zadowolenie i podziękowała za to, że Miasto wyszło naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców i jest przygotowane, aby w Rzeszowie przed Świętem Niepodległości 

11 listopada powstał pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Inwestycji - przedstawiła 

stanowisko w sprawie projektu uchwały i stwierdziła: „Pomimo różnych głosów, Komisja 

Inwestycji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała lokalizację pomnika w tym miejscu. Ta lokalizacja 

proszę Państwa była wskazana już w 2005 r. Został tam również wmurowany kamień węgielny. 

Umiejscowienie pomnika już wtedy było uzgodnione z Konserwatorem Zabytków. Ta sprawa od lat 

jest „procedowana” w świadomości społecznej i urzędniczej. Jeżeli chodzi o drzewa to ta kompozycja  

w jak najmniejszym stopniu ingeruje w wycinanie drzew, które tam są, bo wszystkie okazałe drzewa 

zostały tutaj zachowane”.  

 

Radny Pan Robert Homicki - odnosząc się do kosztów budowy pomnika, zapytał ile 

pieniędzy zebrał Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na budowę 

pomnika oraz ile ten pomnik będzie kosztował Miasto. 
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Pan Dariusz Zięba - Prezes Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - 

odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy poinformował, że zbiórka pieniędzy na budowę 

pomnika mogła rozpocząć się w lipcu ubiegłego roku, po przyjęciu uchwały w tej sprawie. 

Dopiero od tego momentu rozpoczęło się zbieranie pieniędzy. Poinformował, że jeszcze nie 

ma pełnej kwoty, ale już została zawarta umowa z artystą - wykonawcą pomnika. Zapewnił: 

„Jako Komitet i strona społeczna jesteśmy gotowi by nasze zobowiązania zrealizować. Przykładem 

tego, ze jesteśmy do tego gotowi jest fakt, że 28 kwietnia tego roku zorganizowaliśmy wyjazd do 

pracowni artysty rzeźbiarza po to by pokazać gotowy do transportu, do huty model pomnika w skali   

1: 1, który jest naszym zadaniem do wykonania. Deklaruję, że jako Komitet jesteśmy gotowi 

w terminie, który nam Państwo wskażecie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Na dzień dzisiejszy 

zbiórka publiczna przyniosła 133 tys. zł. Oczywiście zawirowanie, które przyniosły czerwiec i lipiec 

wpłynęło również na naszą zbiórkę ponieważ niektórzy działacze zaczęli mieć wątpliwości czy cała 

inwestycja dojdzie do skutku. Dlatego dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za postawienie tej kwestii po 

raz kolejny na Radzie Miasta. Apeluję o taką samą jednomyślność, jaka była dokładnie rok temu,  

w lipcu 2017 r., ponieważ jako Komitet wykonaliśmy bardzo dużo społecznej pracy. Mamy podpisane 

również umowy z fundacjami, które przekazały nam duże kwoty pieniędzy. Wspomnę, że życzliwość 

mieszkańców Rzeszowa jest niezwykle duża i około 60% to są indywidualne wpłaty pieniędzy”. 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - odnosząc się do słów 

Pana Marcina Fijołka - Przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział: 

„Opóźnienia nie miały miejsca, bo nawet przed chwilą usłyszeliśmy, że Komitet nadal nie jest gotowy 

z realizacją swojego postulatu, zebrania określonej kwoty. W momencie, kiedy zgłaszaliśmy ten projekt 

uchwały nie były podpisane stosowne porozumienia, nie były wyczerpane wszystkie formalności. 

Zatem mówienie, że nieodsłonięcie pomnika dnia 11 listopada  z powodu naszej uchwały, którą 

skierowaliśmy w lipcu do Komisji Inwestycji, jest oczywistą nieprawdą. Na poprzedniej sesji 

mówiłem, że zabrakło komunikowania się z Radą Miasta, z Panem Prezydentem  i stąd wynikły nasze 

wątpliwości, z braku informacji, z braku wiedzy. Tą wiedzę uzyskujemy dopiero teraz i to w części”. 

 

Radny Pan Robert Kultys - powiedział: „Do projektu uchwały mamy również dodany załącznik  

z aranżacją placu wokół pomnika. A co z budową przedpola? Każdy pomnik musi mieć przedpole. 

Zaprojektowany plac, z tłem zieleni dla samego pomnika, z alejkami wygląda dość atrakcyjnie. Kiedy 

będzie zbudowane to otoczenie pomnika, które jest zawsze integralną częścią takiego założenia 

artystycznego?”  

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - odpowiedział 

przedmówcy: „To pytanie trochę do Państwa. Realizacja tej naszej koncepcji będzie możliwa wtedy, 

kiedy zadanie zostanie wpisane do budżetu. Jako służba Pana Prezydenta zobowiązani jesteśmy dążyć 

do realizacji zadań budżetowych. Za niedługo będzie nowy plan budżetu na 2019 rok. Jeśli zadanie 

będzie w budżecie, będziemy realizować. Tak jak zawsze. To, że mamy koncepcję i że chcemy właśnie  

w takim układzie to zrobić pokazujemy w załączniku graficznym do tej uchwały. Uważam, że sam 

pomnik to jest część przedsięwzięcia, które trzeba zrealizować w całości, tak jak w przedstawionej 

wizualizacji”.  

 

Radny Pan Robert Kultys - ad vocem, powiedział: „Jestem zdziwiony, bo rok temu już 

podejmowaliśmy pierwszą uchwałę o tym żeby przystąpić do tych prac. A teraz się okazuje, że Ratusz 

nie zadbał o to ażeby powstało równocześnie otoczenie dla pomnika. Jestem zdziwiony, jeżeli Pan 
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Prezydent kieruje się do mnie i ode mnie oczekuje decyzji. To ja chcę żeby już, w tej chwili decyzja była 

podjęta”.  

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - odnosząc się do słów 

przedmówcy, odpowiedział: „To trzeba głosować za podjęciem uchwały. Przecież to jest takie samo 

zadanie jak każde inne zadanie inwestycyjne. Chcielibyśmy zrealizować je w pełnym zakresie i do tego 

dążymy od samego początku. Po to koncepcja obejmuje większy obszar, po to były uzgodnienia, i po to 

dzisiejsza dyskusja. Obecnie możemy mówić o kwocie tych 550 tys. zł i ewentualnie na przyszłość 

planować zrobić resztę”. 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - powiedział: „Uważam, że ten 

Pomnik jest nieporozumieniem, jestem przeciw jego budowie, co wyraziłem na poprzedniej sesji. 

Dzisiaj jestem zmuszony zająć Państwu trochę czasu, ponieważ poprzednio nie chciałem wdawać się 

w szczegóły. Po ostatniej sesji Rady Miasta Panowie Marcin Fijołek i Wojciech Buczak wydali 

oświadczenie, w którym czytamy - Uważamy za skandaliczne zachowanie Przewodniczącego 

Andrzeja Deca i Konrada Fijołka, którzy podczas ostatniej sesji dążyli do zablokowania 

uchwały w sprawie budowy na Placu Wolności Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Niechęć Andrzeja Deca czy Konrada Fijołka do postaci Józefa Piłsudskiego nie może być 

powodem dla władz Miasta do rezygnacji z realizacji  prac tej ważnej z perspektywy historii 

naszego państwa inicjatywy - Nie wiem, dlaczego to ma być skandaliczne. Tak jakbym nie miał 

prawa mieć zdania innego niż Prawo i Sprawiedliwość. Co do naszej niechęci mogę się zgodzić. 

Decyzje podejmujecie Państwo, cała Rada Miasta z wszystkimi obecnymi tutaj radnymi. Ale dlaczego 

jest ta moja niezgoda? Proszę Państwa wszyscy wiemy, że kult Józefa Piłsudskiego został sztucznie 

wygenerowany przez sanację po I wojnie światowej. I tenże kult przetrwał II wojnę światową, i czasy 

komunizmu, bo był dla Polaków odniesieniem, rodzajem sprzeciwu wobec tego, o czym mówili 

komuniści i zakazie mówienia o Piłsudskim pozytywnie. Ten kult przetrwał nieomal do dzisiejszych 

czasów. Tymczasem są okoliczności, które pozwalają wątpić w to czy jego zasługi były aż tak duże.  

Nie chcę tego teraz rozstrzygać. Nie mam ku temu ani kompetencji ani nie ma na to czasu.  

Ale przecież Państwo znacie te wszystkie okoliczności. Do wszystkich Państwa został przesłany list 

otwarty Pana Edwarda Słupka, który może trochę emocjonalnie, może trochę na wyrost, ale wymienia 

fakty, które podważają te zasługi Marszałka Józefa Piłsudskiego w okresie sanacyjnym. Nie mówię tu                                

o odzyskiwaniu niepodległości, ale o okresie późniejszym. Wiecie Państwo, że postulowaliśmy 

wówczas namysł nad tym jak uhonorować zarówno Józefa Piłsudskiego jak i innych Ojców Wolności: 

Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa czy Ignacego Daszyńskiego.  

To generalnie oznaczało nasz postulat, aby przemyśleć to upamiętnienie od nowa. Ten nasz postulat 

korelował z tym, z tą niezgodą tej części Rzeszowian takiego właśnie zagospodarowania Placu 

Wolności, jaki proponujecie w tym rozwiązaniu. Bo moim zdaniem, nie tylko moim można to zrobić 

znacznie lepiej, skuteczniej. Ale jest jeszcze jedna, ważna okoliczność. Czczenie naszych bohaterów - 

nadawanie ulicom nazw, uchwalanie Honorowych Tytułów Obywateli naszego Miasta Rzeszowa 

powinno się odbywać w daleko posuniętej zgodzie a nie wtedy, kiedy są liczne wątpliwości, kiedy  

są sprzeciwy. Te sprzeciwy nie pochodzą tylko z tej Sali, mają także źródło zewnętrzne. Pismo Pana 

Edwarda Słupka jest tego najlepszym, chociaż nie jedynym dowodem. Ja nie będę tego listu cytował, 

jeśli Państwo mieliście odrobinę dobrej woli to go przeczytaliście. W każdym razie jest tak, że zamach 

majowy przyniósł ileś tam ofiar, że potem była Bereza Kartuska, że były procesy polityczne i wiele 



39 

 

innych tego typu zjawisk, że już nie wspomnę o tępieniu przeciwników politycznych w wojsku. 

Dlatego moim zdaniem tym bardziej, że już nie ma żadnych szans, powiedzmy sobie szczerze na 

zakończenie tego przedsięwzięcia do 11 listopada tego roku, a jeśli by się to nawet udało to zrobimy 

byle jak. Bo w pośpiechu robi się rzeczy byle jak. Należałoby tę rzecz odłożyć i w daleko posuniętej 

zgodzie, już ·w nowej Radzie Miasta, której składu nie znamy i nie wiemy, jakie będą wtedy 

dominujące tendencje, podjąć decyzję o tym jak uhonorować zarówno Józefa Piłsudskiego jak                

i pozostałych polityków tamtego okresu politycznego, których wkład nie tylko w odzyskanie 

niepodległości, ale i jej utrwalenie był olbrzymi”.  Pan Przewodniczący Andrzej Dec odczytał 

również fragment decyzji Prezydenta Miasta Krakowa, który w tym roku wydał zarządzenie 

o tym, jaki ma być kształt uchwały w sprawie postawienia pomnika Józefa Piłsudskiego        

w Krakowie. Podkreślił: „Tamto przedsięwzięcie w Krakowie sfinansowała Fundacja. Zatem ja 

apeluję do Państwa żeby tę uchwałę odrzucić, co podkreślam po raz kolejny. Nie oznacza to, że jestem 

przeciwny honorowaniu Józefa Piłsudskiego, uważam tylko, że pewne rzeczy powinniśmy wyjaśnić      

i następna Rada Miasta w porozumieniu wewnętrznym powinna takie decyzje podejmować”. 

 

Radny Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej -  

przedstawił stanowisko radnych z posiedzenia Komisji, która pozytywnie zaopiniowała 

projekt omawianej uchwały i powiedział: „Tematyka, o której dyskutujemy jest bardzo trudna, ale 

skoro już podjęliśmy działania i większość z nas jest za przyjęciem do realizacji tego zadania. Miasto 

będzie czynić starania żeby nie było później pretensji ze strony drugiej, że nie mamy gdzie świętować. 

Jestem katolikiem i uważam, że 100 lat niepodległości mamy gdzie świętować. Mamy przecież 

wspaniałe świątynie. Natomiast, jeżeli dyskutujemy o zagospodarowaniu terenu placu, przy 

optymalizacji wycinania 30 drzew, z czego 15 drzew musi zostać usuniętych po ocenie 

dendrologicznej. Teren wokół pomnika będzie zagospodarowywany z biegiem czasu i jeśli taka będzie 

wola Rady. Natomiast myślę, że nie warto się spierać, bo różne są dzieje losów Polaków. Historia 

uszanowała pewnych ludzi. Starajmy się szanować decyzje większościowe. Będę głosował za tym 

rozwiązaniem”. 

 

Pan Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - 

powiedział: „Byłem przekonany, że ta uchwała będzie pewną formalnością. Przegłosowanie jej zajmie 

nam pół minuty i sprawa będzie załatwiona. Pomnik spóźniony, bo spóźniony, ale będzie miał szansę 

powstać. Ale jak widać po dzisiejszym wystąpieniu Pana Przewodniczącego trudno jest przekonać 

Radnych, aby  głosowali za podjęciem uchwały. Nie doceniają znaczenia roli, jaką odegrał Józef 

Piłsudski w odzyskanie niepodległości, że jest on ikoną polskiej wolności, ikoną Polski Niepodległej. 

Druga sprawa to zagospodarowanie Placu Wolności, szansa dla mieszkańców Rzeszowa, aby to 

miejsce nabrało nowego kształtu, żeby zostało zrewitalizowane i stało się atrakcyjną częścią Rzeszowa 

z pomnikiem na środku. Szanowni Państwo, apeluję raz jeszcze o to, aby tę uchwałę przyjąć, bo jest 

szansa na to, żeby pomnik powstał. Proszę wszystkich o to, aby wykazać dzisiaj minimum dobrej woli 

i zagłosować za tą uchwałą po to żeby Władze Miasta mogły realizować budowę tego pomnika, aby 

powstał jak najszybciej. Pewno nie będzie jego odsłonięcia w dniu 11 listopada, ale będzie w przyszłym 

roku”.  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - odnosząc się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady 

Miasta, powiedział: „Szanuję poglądy Pana Przewodniczącego Andrzeja Deca, chociaż się nie 

zgadzam z nimi. Każdy może mieć różną ocenę pewnych postaci historycznych. Natomiast zastanawia 

mnie taka sytuacja. Pan Przewodniczący reprezentuje w Radzie Miasta Platformę Obywatelską, która 
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15 sierpnia tego roku z Nowoczesną w Warszawie uczciła, dzień, tak ważny dla naszego 

społeczeństwa, składając kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Idąc tym torem, 

można się zastanowić, co zrobić w Rzeszowie z ulicą Marszałka Piłsudskiego, ze szkołami, które mają 

jego imię no i przede wszystkim z Honorowym Obywatelstwem. Bo, jeśli tak mocno ocenia się  postać 

Marszałka to trzeba by pokusić się o wykreślenie Marszałka z wszystkich miejsc gdzie jest 

uhonorowany. Pozostawiam to historii. Natomiast popatrzmy na to z perspektywy stulecia. Pomimo 

różnic, wtedy w przedwojniu Józef Piłsudski jest symbolem tak samo jak Roman Dmowski. Jeżeli 

patrzymy na archiwalne materiały z pogrzebu Józefa Piłsudskiego, czy pogrzebu Romana Dmowskiego 

to widzimy, że były to wspaniale uroczystości patriotyczne ogarniające całą Rzeczpospolitą. Jeżeli da 

się ten pomnik wybudować, to przykre będzie to, że otoczenie będzie nieprzygotowane”. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb - zaproponował i wskazał lokalizację pomnika po drugiej 

stronie ulicy Piłsudskiego, gdzie byłoby miejsce do organizowania defilad. Zmiana 

lokalizacji zdaniem Pana Radnego pozwoliłaby na uniknięcie ingerencji w zieleń i dewastacji 

terenu Placu Wolności. Powiedział: Nie chcę odnosić się do postaci historycznej Marszałka 

Piłsudskiego, bo nie jestem historykiem. Jestem muzykiem, bo uczę i śpiewam pieśni o Piłsudskim. 

Zresztą jedną z tych pieśni skomponował nasz Rzeszowianin, Adam Kowalski. 23 września tego roku 

odbędzie się zresztą uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego jego pamięci. Podejmując decyzję 

rok temu nie byliśmy do końca świadomi konsekwencji, jakie niesie ze sobą postawienie pomnika na 

Placu Wolności, że cały ten teren zielony zostanie zabetonowany. Nie mieliśmy wtedy wizualizacji, 

nie mieliśmy przedstawionych kosztów przebudowy Placu Wolności. Pewnie już jest późno, ale 

proponuję rozpatrzyć jeszcze inną lokalizację pomnika, która by nie ingerowała w przyrodę”.  

 

Radna Pani Danuta Solarz - stwierdziła, że Plac Wolności znajduje się w bliskiej odległości 

od Ratusza i powinien wymagać uwagi radnych oraz władz Miasta, co do jego wyglądu. 

Powiedziała: „Osoby wjeżdżające do Rzeszowa od strony Przemyśla widzą naprawdę bardzo 

skromny Plac Wolności. Chodzę tamtędy do pracy ponad 30 lat i znam tam każdą kamieniczkę. Są one 

odnowione, ale Plac Wolności jest zwyczajny i jego ozdobą są drzewa pełniące funkcje parawanu 

zasłaniającego budki handlowe. Pomnik będzie początkiem uatrakcyjnienia tego Placu i dalszych 

zmian. Druga sprawa dotyczy Komitetu Budowy Pomnika Piłsudskiego. Doceńmy, że ci Państwo 

podjęli wysiłek i zebrali określoną kwotę. Nikt nikomu nie bronił, żeby powstał komitet Ojców 

Niepodległości. Żeby założyć taki komitet i zbierać pieniądze. Uszanujmy to i bądźmy jednomyślni. 

Spróbujmy ponad podziałami się zebrać, zagłosujmy tak żeby ten pomnik powstał”. 

 

Radny Pan Witold Walawender  - ad vocem, powiedział: „Dla mieszkańców tej okolicy te 

drzewa mają duże znaczenie. Mimo wszystko, że mówimy dzisiaj o trzydziestu drzewach, ale może się 

okazać, że trzeba będzie wyciąć ich więcej, bo widoczność będzie gorsza. Myślę, że po wycięciu drzew 

i odsłonieniu budek targowych ten plac będzie mniej atrakcyjny”. 

 

Radny Pan Janusz Micał - odnosząc się do lokalizacji pomnika powiedział: „Jestem za tym 

żeby uczcić postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale nie jestem za dużą ingerencją w wycięcie drzew. 

Może warto by rozważyć inne umiejscowienie pomnika i może ten wniosek rozszerzyć od razu  

o Ojców Niepodległości. I pewno wtedy byłaby pełna zgoda. Z tym wycinaniem widzę też problem, bo 

wszyscy, szczególnie koledzy z Prawa i Sprawiedliwości bronią zawsze i wszędzie zieleni a tu zgadzają 

się na wycięcie jakby całkowite. Jestem za tym żeby uczcić Marszałka Piłsudskiego mimo wielu 

wątpliwości”.  
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Radny Pan Mariusz Olechowski - odnosząc się do wypowiedzi przedmówców zaznaczył: 

„Nie wycinamy wszystkich drzew tylko 30, w tym 15 chorych. Proszę Państwa przyjrzyjmy się jak 

dzisiaj wygląda Plac Wolności. Przecież plan jego zagospodarowania jest naprawdę ciekawy i myślę, 

że po jego realizacji nabierze naprawdę uroku. I co jest najważniejsze to jednak uhonorowanie postaci 

Pana Marszałka Piłsudskiego powinno być priorytetowym dla każdego Polaka”. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - powiedział: „Szanowni Koledzy czy Wy nie macie przed sobą 

tej wizualizacji Placu Wolności? Wystarczy spojrzeć, żeby widzieć, że większość zieleni i drzew 

pozostaje w tym miejscu. Chciałbym, żeby Panowie Radni bronili terenów zielonych na rzeszowskich 

bulwarach i na żwirowni z takim samym zaangażowaniem. Tam lekką ręką pozwalacie Państwo na to, 

żeby były te miejsca betonowane. Plac Wolności aż się prosi żeby został zrewitalizowany. Tak samo jak 

Plac Ofiar Getta. Dziwię się, mieszkańcy też się dziwią, że Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej 

Wam nie przeszkadza. A jeśli Pan Radny Walawender mówi o budkach z zapiekankami to chyba 

najwyższy czas żebyśmy jako miasto Rzeszów podjęli działania, aby tam zaplanować jakąś racjonalną 

zabudowę i zapanować przestrzennie nad tym terenem. Żeby był wizytówką Miasta”. 

 

Radny Pan Witold Walawender - ad vocem, powiedział: „To nie jest tak, że Miasto nic nie robi. 

Tylko to jest prywatny teren. Jeśli Pan chce uczestniczyć w tych rozmowach to chętnie zapraszam”. 

 

Pan Dariusz Zięba - Prezes Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego - odnosząc się 

do wypowiedzi radnych, powiedział: „Bardzo się cieszę, że mogę występować przed Radą Miasta  

i z wielkim zainteresowaniem przysłuchuję się tej dyskusji. Chciałbym odnieść się do kilku spraw. 

Pierwsza niezwykle ważna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, kto działa w naszym Komitecie - szczególnie 

w Zarządzie - Pan Kazimierz Myrda, Pan Wacław Piechociński, Pan Mieczysław Deptuch, Pani 

Katarzyna Milcarek-Mróz, Pan Tadeusz Ryczaj. Kto nas zna wie, że reprezentujemy różne poglądy 

polityczne, ale działamy razem, bo łączy nas postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Druga sprawa - 

Komitet działa, co prawda od 2014 roku, ale najważniejsze działania to 2016 rok. To wtedy odbył się 

konkurs na projekt pomnika. Od tego momentu dostaliśmy wsparcie od zainteresowanych urzędów.  

W tym miejscu dziękujemy Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi i Panu Prezydentowi 

Tadeuszowi Ferencowi za okazaną nam wówczas pomoc, bo dopiero wtedy rozpoczęły się działania,  

w kierunku zbiórki pieniędzy na budowę pomnika oraz przedstawienia powyższej sprawy na sesji 

Rady Miasta. Chciałbym wszystkim Państwu serdecznie podziękować za to, że w lipcu 2017 roku 

podjęliście uchwałę w tej sprawie prawie jednogłośnie. Wówczas byliście Państwo jednomyślni, co do 

tego, że postać Marszałka Piłsudskiego uosabia patriotyzm, poczucie niepodległości i poczucie 

wolności. Postać Marszałka Piłsudskiego to nie jest oczywiście jedna, jedyna postać, która zdobyła 

nam niepodległość. Za Marszałkiem Piłsudskim stoją wszyscy Legioniści, z których wielu oddało 

swoje życie po to żebyśmy żyli w pełni niepodległej Polsce. Jestem przekonany, że gdyby nie Marszałek 

Piłsudski dzisiaj żylibyśmy w jakimś quasi państwie albo być może w jakiejś republice sowieckiej. 

Dziękuję Państwu za wszystkie głosy w obronie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Proszę 

zauważyć, że te głosy rozłożone były z różnych stron. Dziękuję Panu Prezydentowi za przedstawienie 

sprawy związanej z przesunięciem pomnika  oraz Radnym, którzy wypowiedzieli się  w intencji 

budowy pomnika a szczególnie Bogusławowi Sakowi, Marcinowi Fijołkowi, Robertowi Kultysowi. 

Składam podziękowanie Pani Jolancie Kaźmierczak, która bardzo dużo zrobiła w tym względzie żeby 

pomnik powstał. Może są do nas zastrzeżenia, że jeszcze nie mamy wszystkich pieniędzy. Nie mamy  

i nie mogliśmy ich mieć, ponieważ dopóki nie było uchwały w sprawie budowy pomnika my nie 
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mogliśmy nikomu powiedzieć, że będziemy go budować, ponieważ nikt by nam nie uwierzył. Jest wiele 

wybitnych Polaków zasługujących na uhonorowanie. Jest nim na przykład legionista Piłsudskiego 

Stanisława Reich, spoczywający na cmentarzu w Rzeszowie. Chciałbym żeby powstał jego  pomnik, 

żeby powstała ulica Stanisława Reicha, czy ulica Adama Kowalskiego. Podpisaliśmy umowę  

z Miastem Gminą Rzeszów, która jest podstawą do naszej działalności. W tej umowie mamy swoje 

zobowiązania i określone są obowiązki wszystkich stron. Postaraliśmy się o dotację z Urzędu 

Marszałkowskiego na wykonanie odlewu. Pieniądze ze zbiórki muszą być wydatkowane w formie 

przetargu we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Rzeszów. Chylę czoła przed Zarządem, przed 

ludźmi z Komitetu. Trudno się pracuje, jeżeli dookoła słyszy się, że ten pomnik nie powstanie, że nie 

ma szans na realizację i bardzo trudno jest zbierać pieniądze. Każdy z nas jednak nauczył się 

cierpliwości i pokory. Nie wszyscy dotrwali w naszym Komitecie do tego momentu. Jeżeli chodzi  

o poparcie mieszkańców Rzeszowa, na prowadzone zbiórki to widzimy, że to poparcie jest. Mamy 

bardzo dużo anonimowych darczyńców a około 60 % wpłat to składki indywidualne. Jedną z osób, 

która nam zaufała i wsparła naszą zbiórkę jest poseł Wojciech Buczak. Dziękuję za tę pomoc, bo dzięki 

temu mogliśmy ruszyć ze zbiórkę. Jestem przekonany, że pomnik ma już swoją historię. Projekt 

przeszedł przez bardzo solidne konsultacje społeczne, oponowali też ekolodzy. Wszystkie konsultacje 

społeczne pozwalają stwierdzić, że lokalizacja, o którą tutaj teraz prosimy jest lokalizacją bardzo dobrą. 

Szczególnie dziękuję obecnym tutaj na Radzie Miasta Pani Dyrektor Wąsowicz-Duch oraz Panu 

Jackowi Jurkowskiemu, ponieważ dzięki nim cały ten proces mógł przejść gładko. Bardzo proszę 

Państwa o to żeby nie zmarnować wysiłku społecznego. Mamy podpisane umowy, mamy sponsorów 

strategicznych m.in. z Zarządem Regionu NSZZ Solidarność, Solidarnością Oświatową, Fundacją 

PKP, Fundacją Lotos, Fundacją Energa. My ze swej strony po raz kolejny deklarujemy, że w terminie, 

który Państwo wskażecie, który uda się z racji procedur osiągnąć będziemy gotowi z naszym 

odlewem”. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odwołując się do inicjatywy dotyczącej 

budowy powstałego przed kilku laty pomnika Pułkownika Łukasza Cieplińskiego, na koniec 

dyskusji, powiedział: „Myśmy trochę inaczej działali tzn. najpierw zbieraliśmy pieniądze i dopiero 

jak mieliśmy gwarancję, że będziemy mieć dość środków, że będziemy mogli doprowadzić realizację do 

końca wystąpiliśmy do Miasta. Tak samo jak się nie chcę odnosić do sposobu zagospodarowania Placu 

Wolności. Bo oprócz generalnej niezgody na to żeby tam robić plac defiladowy to jest mi obojętne jak to 

Państwo zrobicie. To można dywagować w nieskończoność. Ten projekt się jakoś się broni. Natomiast 

mnie najbardziej martwi to, że nikt z moich polemistów nie powiedział ani słowa na temat tych 

zarzutów, które ja ogólnie opisałem a które Pan Edward Słupek przedstawił w szczegółach. Nikt  

z Państwa nie powiedział, że one są albo nieprawdziwe, albo Państwa zdaniem pomijalne, nieistotne, 

nie warte uwagi. To jest dla mnie główny problem i powód, dlatego, że proszę Państwa ja doceniam  

i szanuję osiągnięcia Marszałka Józefa Piłsudskiego jak chodzi o odzyskanie niepodległości i jestem za 

tym żeby go uczcić. Natomiast mam wątpliwości, co do dalszej części jego życia”. 

 

Po wyczerpaniu dyskusji przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego została przyjęta 17 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych i 4 głosach 

wstrzymujących. 

 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 
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Ad 11. 

 

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

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 267/4/2015 - część I przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie wraz z uzasadnieniem. 

Potem przedstawiła uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Pani Dyrektor poinformowała, że plan został 

sporządzony z dochowaniem procedur wynikających z obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. Zgłosiła autopoprawkę do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 267/4/2015 - część I przy ul. Bohaterów Westerplatte, polegającą na: 

w rozdziale 1, §4 ust.2 pkt 2 - brakuje średnika i w rozdziale 2, §12 ust.2 (15 linijka od góry) - 

brakuje dwukropka. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 267/4/2015 – część I przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie (wraz 

z autopoprawką) została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 12. 

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła kolejny 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu 

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

al. Cieplińskiego w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie. Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikami stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Zgłosiła 

autopoprawkę do zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

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

polegającą na:  w rozdziale 3, §5 pkt 4 lit.b - brakuje myślnika i w rozdziale 4, §6 pkt 2 zdanie 

powinno rozpocząć się od małej litery. 

   

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - rozpoczynając dyskusję nad projektem 

przedstawionej uchwały powiedział: „Chcę zwrócić uwagę, żeby Państwu zapadło to w pamięć 

byśmy mogli kiedyś popatrzeć na to jak ta realizacja wygląda. Ta zmiana dopuszcza usytuowanie 

szybów windowych na powierzchni 150 m2. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej 

mieliśmy wątpliwości czy powierzchnia 150 m2 to nie jest za dużo, czy szyby windowe nie powinny 

być mniejsze. Przekonywano nas, że to sformułowanie, które jest w zmianie planu spowoduje, że nie 

da się tam zrealizować, o co się obawialiśmy jakiś towarzyszących obiektów czy podstępnie „umieścić 

tam jeszcze jednej kawiarni”. Co samo w sobie nie byłoby niczym złym tylko my chcemy dopuścić na 

prośbę inwestora te windy, ale nie chcemy żeby on poszerzał swój obiekt, bo przestrzeń publiczna musi 

być taka, jaka jest. Więc po wyjaśnieniu Pani Dyrektor Rainczuk, Komisja Gospodarki Przestrzennej 

uznała, że ta zmiana może być zaakceptowana”. 

 

Pani Anna Rainczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - stwierdziła: „Ile będzie wind 

niezbędnych do obsługi części hotelowej, pozostawiamy architektom, projektantom, którzy będą to 

realizować. Plan miejscowy daje tylko pewne ramy, nie może przekroczyć powierzchni tych 150 m2  
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i tylko w tym obszarze, który zresztą nie wyznacza linii zabudowy tylko dopuszcza ten element 

pionowy. To mogą być zespoły wind na różne wysokości.” Ponadto wyjaśniła, że zapewnienie 

dotyczy sposobu realizacji oraz, że bez linii zabudowy nie jest możliwe inne zabudowanie 

omawianej powierzchni, co zostało przedstawione na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Przestrzennej w obecności Pani Ewy Kopycińskiej - Zastępcy Dyrektora Wydziału 

Architektury. 

 

Pan Robert Kultys - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej - powiedział: 

„Podczas dyskusji nad omawianym projektem uchwały zostaliśmy zapewnieni przez twórców tego 

planu, że zapis, który mówi, że dopuszcza się jedynie urządzenia komunikacji pionowej (windy 

zewnętrzne) powoduje, że mimo, że jest tam zapisane 150 m2 to mogą być tylko i wyłącznie windy 

zewnętrzne. Nie może być tam żadnego holu, żadnych schodów, żadnych innych obiektów. To jest  

z przeznaczeniem na windy zewnętrzne, bo wszystkie inne elementy, które mają kategorię budynku są 

cofnięte do linii zabudowy, która jest nieprzekraczalna. Komisja przyjęła to zapewnienie, jako wiążące  

i liczymy na to, że tak to będzie potraktowane przy każdej procedurze zmiany pozwolenia na budowę 

tego budynku”. 

 

Przystąpiono do głosowania 

 

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

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

al. Cieplińskiego w Rzeszowie (wraz z autopoprawką) została przyjęta jednogłośnie,  

20 głosami „za”. 

 

Ad 16. 

 

Radny Pan Robert Kultys - przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia 

zawierającego stanowisko dotyczące sposobu zagospodarowania terenów pomiędzy  

ul. Podwisłocze a rzeką Wisłok. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz 

z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Zaznaczył, że projekt 

uchwały ma charakter stanowiska Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wyrażającego 

pogląd na temat zagospodarowania ważnego i atrakcyjnego miejsca w Rzeszowie, na 

długości od mostu Zamkowego do mostu na Zaporze. Zaznaczył, że nie jest to uchwała 

zobowiązująca Prezydenta ani w formie apelu do Prezydenta. Przekonywał: „Jest to bardzo 

wyeksponowany obszar, który prawdopodobnie niedługo w jakiejś części będzie zabudowany ze 

względu na to, że inwestorzy są zainteresowani tym obszarem, który jest komercyjnie atrakcyjny          

i położony blisko centrum Miasta. Jest to teren zbyt dobry wizerunkowo żeby dopuścić tam 

przypadkowe zagospodarowanie przestrzenne, chaotyczne na zasadach „wolnej amerykanki”. Miasto 

powinno opracować ramy zabudowy, żeby ten obszar został zagospodarowany w sposób racjonalny      

i wizerunkowo dobry dla Miasta. Nie wykluczamy tutaj żadnej formy zabudowy - czy to ma być niska 

czy wysoka. To zostawiamy planistom. Ja osobiście uważam, że tam mogłaby stanąć nawet wysoka 

zabudowa powyżej kilkunastu kondygnacji. Ale to wymaga analiz planistycznych. Ważne jest żeby 

obszar nad samym Wisłokiem zarezerwować, jako teren zielony, urządzony w formie nowych plant po 

drugiej stronie rzeki, ponieważ tego typu obszar przy rzece powinien być zagospodarowany.              

W pewnym sensie, aby to było jak gdyby odwrócenie się twarzą Miasta do rzeki - żeby ta rzeka zaczęła 

żyć, żeby tam nie było małych, starych ogródków tylko żeby to była przestrzeń ogólnodostępna, taka 
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jak chociażby na plantach. Żeby żyło i było przeznaczone dla mieszkańców. Także ulica Podwisłocze 

powinna być poddana pewnego rodzaju analizie jak ją zagospodarować, ponieważ powinna przejąć 

nowe zadania - spełniać potrzeby komunikacyjne nie tylko obecnych mieszkańców, ale również 

przyszłych pokoleń. Jest to istotne zwłaszcza, jeżeli Miasto odstąpi od dawnych planów budowy ulicy 

poprzez środek osiedla Nowe Miasto, o czym dyskutowaliśmy kilka punktów wcześniej. Myślę, że to są 

oczywiste sprawy, ale wymagające szybkiego zajęcia się, bo jeżeli tym się szybko nie zajmiemy, to 

obawiam się przypadkowej zabudowy, która spowoduje, że nie będzie powrotu”.   

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Kultysa, 

stwierdziła: „Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zawsze stał na stanowisku, że Dolina Wisłoka 

powinna być ochroniona przed zabudową. Już w 2013 roku złożyliśmy wniosek do projektowanego 

Studium Kierunków Uwarunkowań dla całego miasta Rzeszowa. Wnioskowaliśmy, aby opracować 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy Wisłoku tzw. Dolina Wisłoka  

z przeznaczeniem na usługi rekreacyjne, sportowe z jednoczesnym zakazem zabudowy wysokiej 

mieszkaniowej i usługowej. Ten projekt jest jakby kontynuacją tego i my również uważamy, że te 

tereny należy chronić. Jednocześnie składam swoje ubolewanie, bo swego czasu złożyliśmy projekt 

opracowania planu zagospodarowania terenu naprzeciwko stadionu Stali Rzeszów, gdzie teraz 

powstają wielkie wieżowce realizowane przez firmę Apklan. Chcieliśmy, aby w tym miejscu powstał 

parking wielopoziomowy. Wtedy część radnych Prawa i Sprawiedliwości nie poparła naszego planu  

i teraz są tam wieżowce, które zasłaniają nam dolinę Wisłoka. Kolejne niestety będą budowane. Jeśli 

chodzi o ten procedowany projekt uchwały, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej poprze 

przedstawione stanowisko przez Kolegów z Prawa i Sprawiedliwości”.   

 

Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Pan Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - odnosząc 

się do przedstawionego projektu uchwały, powiedział: „Myślę, że ta propozycja to jest coś, 

czego w Rzeszowie, w dużej mierze brakuje. Takie podejście powinno być przy każdym tego typu 

obszarze realizowane i to już od bardzo dawna, bo są to tereny bardzo ważne z perspektywy 

przestrzeni Miasta a są przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony inwestorów. Ta uchwała 

idzie w kierunku zaplanowania tego obszaru i przede wszystkim, aby teren, który z przyczyn 

oczywistych może stać się „łakomym kąskiem dla inwestorów” zawczasu został przez Miasto 

zaprojektowany tak, aby uniknąć chaosu i przypadkowości. Teren raz zabudowany w sposób 

nieodpowiedzialny traci swoją funkcję praktycznie na zawsze. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj ta 

uchwała nie tylko przejdzie, ale będzie skutecznie przez Pana Prezydenta realizowana. Bo to jest coś, 

czego wymaga dobro i interes Miasta - przemyślana zabudowa, która będzie realizowała konkretne 

zaplanowane funkcje, a jednocześnie plan, który zabezpieczy te ważne tereny wzdłuż Wisłoka przed 

betonem, przed zabudową taką, której byśmy sobie nie życzyli. Są to tereny, które powinny być 

przeznaczone na inny cel, jako teren zielony związany z rekreacją. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie 

dzisiaj tej uchwały”. 

 

Radny Pan Wiesław Buż – odnosząc się do proponowanego projektu, powiedział: „Mam 

wątpliwości, co do przyjęcia takiego oświadczenia. Wydaje mi się czy  Koledzy Radni Panowie: Kultys, 

Szumny i Koryl nie powinni tej uchwały przedstawić w punkcie Oświadczenia i informacje.  

Wysłuchalibyśmy tego oświadczenia, przyjęli do wiadomości i to byłoby chyba w porządku. Uchwała 

w sprawie przyjęcia Waszego oświadczenia zmusza nas do głębszego rozpoznania sprawy. Skąd 
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Panowie z innych rejonów Miasta wiecie, że mieszkańcy osiedla Nowe Miasto chcą tej zabudowy. 

Według mojej wiedzy chcą żeby te teren został zagospodarowany pod zieleń.  Nie chcemy zachować 

tam zabudowy, chcemy zachować tereny zielone. Najpierw może należałoby zrobić konsultacje czy 

mieszkańcy tej części tego chcą”. Radny Pan Wisław Buż odczytał pkt 5 projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące sposobu 

zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Podwisłocze a rzeką Wisłok a następnie zwrócił 

się do radnych o niegłosowanie za podjęciem omawianego projektu uchwały.   

 

Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - ad vocem, 

powiedział: „Może wytłumaczę Koledze Radnemu, że jedną z możliwości działania Rady Miasta jest 

podejmowanie uchwał zawierających oświadczenie ze stanowiskiem. Proszę przypomnieć sobie nieraz 

stanowisko Rady Miasta było w wielu sprawach różnie artykułowane. To nie jest narzucanie Panu 

Prezydentowi jakiegoś działania czy zobowiązanie do podjęcia działania. Wyraźnie Radny Pan Kultys 

referując, podkreślił - nie jest to apel a jest to propozycja stanowiska.  Jeżeli zostanie podjęta to będzie 

to już stanowisko Rady Miasta. Przypomnę, że inicjatywa uchwałodawcza przysługuje trojgu 

radnym”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - odczytał słynne przemówienie Prezydenta Warszawy Stefana 

Starzyńskiego do mieszkańców stolicy, które wygłosił 23 września 1939 roku przez radio.         

„Chciałem, by Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielką będzie. Ja i moi 

współpracownicy kreśliliśmy plany, robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszłości”. 

Powiedział: „Analizując plany przedwojenne Warszawy, tego wspaniałego miasta przyszłości, które 

to plany wojna zablokowała trzeba stwierdzić, że ci ludzie nie bali się marzyć. Nie bali się marzyć  

o mieście przyszłości dla swoich dzieci, dla swoich wnuków. Te słowa przekładali w czyny. Analizując 

zachowane zdjęcia planów, makiet trzeba stwierdzić, że to była ogromna praca sztabu ludzi: 

urbanistów, planistów, architektów, inżynierów. Oni stworzyli coś, z czego my powinniśmy czasem 

brać przykład. Stworzyli nowe osiedla, planowali ile ludzi za kilka lat będzie mieszkać w Warszawie, 

co będzie im potrzebne oprócz bloków, w których mieliby mieszkać. Planowali szerokie drogi, które 

można było w perspektywie rozbudować, wspaniałe place zabaw, dużo zieleni. Dlaczego o tym 

wspominam? Bo zadaję sobie pytanie, czemu tak trudno czasem niektórym nam być odważnym  

i zacząć marzyć o takim wspaniałym mieście Rzeszowie, mieście przyszłości dla naszych dzieci  

i wnuków. Zadaję pytanie, co złego jest w naszej propozycji? Może  warto go wykorzystać  

i wspólnie budować przyszłość naszego Miasta. Uważam, że zmiana w podejściu do planowania jest 

nam bardzo potrzebna”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa po wysłuchaniu wystąpienia Pana 

Radnego Grzegorza Koryla powiedział „Przyznam się szczerze, że wzruszyła mnie wypowiedź 

Pana Radnego, chociaż nie jest architektem ani urbanistą. Jest fachowcem w innych zagadnieniach. 

Pomimo to podpowiada w tym temacie podobnie zresztą jak wielu innych radnych. Proszę Państwa, co 

będzie tam budowane, będą decydować architekci, specjaliści. I dla mnie ich spojrzenie, ich podpowiedź 

będzie się przede wszystkim liczyć. Chcę powiedzieć, że każdą propozycję przyjmuję, często nawet do 

realizacji. Nieprawdą jest wypowiedź, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zgłasza pomysł to się nie 

przyjmuje. Przyjmuję, jeżeli propozycje są dobre. O zagospodarowaniu terenu Miasta będą decydować 

specjaliści, którzy są od tego, co tam ma powstać, jakie obiekty mają powstać, żeby Miasto upiększać”.  

 



47 

 

Pan Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - ad 

vocem, powiedział: „Tylko odpowiedź do jednego przypadku jak Pan Prezydent twierdzi, że bierze 

Pan pod uwagę to, co proponują radni Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcę przypominać naszych apeli 

żeby zachowywać tereny zielone nad Wisłokiem, żeby planować Miasto. Podam przypadek pokazujący, 

jaki jest Pana Prezydenta stosunek do naszych radnych. Podczas zebrania na osiedlu Mieszka I Pan 

Prezydent przez kilkadziesiąt minut nie dopuścił mnie, jako radnego, kiedy próbowałem zabrać głos  

w sprawie mieszkańców Osiedla. Prawda wygląda tak, że nie chce Pan Prezydent słuchać nas, jako 

radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem czy Pan Prezydent boi się naszej opinii, czy naszego 

głosu. To jest przykre. I uważam, że jako Prezydent powinien Pan wykazywać się większą skłonnością 

do słuchania. Bo słuchanie osób nawet tych, które można określić, jako oponentów politycznych 

przynosi często wiele pozytywnego. Więc do tego Pana Prezydenta zachęcam”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - odnosząc się do wypowiedzi Radnego 

Pana Marcina Fijołka powiedział: „Pan Radny stwierdził, że się boję głosu radnych Prawa  

i Sprawiedliwości. Nie boję się, bo Wasz głos jest za słaby. Poza Radnym Panem Robertem Kultysem 

może jeszcze niektórzy radni orientują się jak powinna wyglądać gospodarka przestrzenna. Większość 

jest fachowcami w innych tematach”.  

 

Radny Pan Robert Homicki - ad vocem, powiedział: „Mówicie tutaj, że jak Wy przedstawiacie 

propozycje to wszystko się odrzuca. Ale to Wy uderzcie się w piersi, bo to jest zawsze tak - czy jak Pan 

Prezydent, czy opozycja w stosunku do Was przedstawi jakieś projekty, to Wy generalnie głosujecie 

przeciwko, ręka w rękę łącznie z uchwałami budżetowymi”.  

 

Radny Pan Robert Kultys - ad vocem, powiedział: „Myślę, że jesteśmy w tym punkcie, gdzie 

warto przyznać rację, bo on tak naprawdę nie porusza odrębności i spraw politycznych. Nie porusza 

jakie mamy poglądy w kwestiach wyborczych czy krajowych, czy jakichkolwiek innych. Ten temat 

porusza troskę o określony obszar Miasta i to w sposób nienarzucający. My nie narzucamy co tam ma 

być. Proszę wczytać się w jego treść. Uchwała polega na pewnym wyjściu, otwartości również 

względem planistów, żeby oni w sposób otwarty wypowiedzieli się. I zgadzam się z tym, co powiedział 

Pan Prezydent, decydować powinni fachowcy. Ja pozwoliłem sobie wypowiedzieć swoje zdanie, że bym 

tam widział jakieś trzy, cztery wysokie obiekty. Ale to jest moje prywatne zdanie. Nie narzucam tego, 

że tak ma być. Na pewno od strony ul. Podwisłocze warto jest stworzyć zabudowę, która utworzy tam 

obudowę urbanistyczną taką jak w każdym śródmieściu. Natomiast od strony Wisłoka warto pomyśleć 

o przestrzeni parkowej ogólnodostępnej. To chyba nic złego, że coś takiego mówimy. Ja mam 

świadomość, że w mieście powinno się budować. Ja myślę, że to jest jedna z tych uchwał, kiedy my 

powinniśmy ponad podziałami stwierdzić, że jest to troska o Miasto. ” 

 

 Radny Pan Sławomir Gołąb - poddając w wątpliwość przyjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko, powiedział: „Debatujemy na temat przyjęcia 

oświadczenia. Tak naprawdę zawiera ono elementy planu zagospodarowania terenu, który to plan 

oczywiście powinien być przegłosowany. Uważam, że w tej sytuacji nie powinniśmy głosować za 

podjęciem uchwały tylko przyjąć opinię, jedną z wielu, że teren nad Wisłokiem powinien zostać 

zagospodarowany. Proponuję zamknąć dyskusję na ten temat i więcej o tym nie dyskutować. 

Przyjmijmy stanowisko wnioskodawców, że według nich teren nad Wisłokiem powinien tak wyglądać. 

Natomiast, jeżeli macie Państwo konkretne propozycje to proszę to wyartykułować w formie 
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konkretnego projektu uchwały i wtedy będziemy nad tym debatować”. Pan Radny Sławomir Gołąb 

zgłosił wniosek formalny ażeby odrzucić głosowanie nad projektem omawianej uchwały. 

 

Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - zwrócił uwagę 

Radnemu Panu Sławomirowi Gołąbowi, że należy zagłosować, ponieważ jest to projekt 

uchwały i zaapelował, żeby przejeść do głosowania.  

 

Wcześniej oddał jeszcze głos Radnemu Panu Witoldowi Walawendrowi, który powiedział: 

„Pisząc oświadczenia, wymyślając apele, niejednokrotnie stykamy się z terenami prywatnymi  

i cokolwiek chcielibyśmy zrobić, czy zahamować, my i tak tego nie zahamujemy, bo wiele terenów jest 

prywatnych”. 

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak - powracając do wątpliwości, co do formy proponowanej 

uchwały, powiedział: „Chce wrócić do wcześniejszej wypowiedzi na temat tego sformułowania, 

które jest zgodne z prawem, ale proponuję na przyszłość z takiego prawa nie korzystać. Uchwała w 

sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące sposobu zagospodarowania 

terenów pomiędzy ul. Podwisłocze, a rzeką Wisłok i to oświadczenie w § 1 zawiera pięć punktów. Nie 

będę brał udziału w głosowaniu, jeżeli będą takie sformułowania, bo albo to jest uchwała w sprawie 

przyjęcia oświadczenia albo oświadczenie”. 

 

Radny Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował Pana 

Radnego Kwaśniaka, że taka forma uchwały wynika ze Statutu Miasta.  

 

Po wyczerpaniu się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące 

sposobu zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Podwisłocze a rzeką Wisłok została 

przyjęta 12 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych i bez głosów wstrzymujących. 

 

Prowadzący obrady Sesji Rady Miasta Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Rzeszowa poprosił o pokazanie imiennego głosowania nad przyjętą uchwałą  

i przystąpiono do dalszej części obrad.  

 

Ad 19. 

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. 

Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami 

stanowi załącznik nr 21 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, 21 głosami „za”. 
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Ad 20. 

 

Pan Marek Strobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Lipcowej do kategorii dróg gminnych. Następnie 

przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Lipcowej do kategorii dróg gminnych została 

przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad 21. 

  

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zaliczenia ulicy św. Floriana do kategorii dróg gminnych. Następnie 

przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy św. Floriana do kategorii dróg gminnych została 

przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad 22. 

 

Pan Stanisław Sieńko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji 

Nauczycieli. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikami stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski - zapytał: „Czy jest to wymóg ustawy i jakie są przewidziane 

środki na jego uruchomienie?”  

 

Pan Stanisław Sieńko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa  - odpowiedział, że nie jest 

to wymóg, ale jest takie zalecenie, żeby w dużych miastach takie Centrum Edukacji 

Nauczycieli powstało oraz, że subwencja oświatowa na ten cel w 100% pokryje koszty.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum 

Edukacji Nauczycieli została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
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Ad 23. 

 

Pan Stanisław Sieńko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Miasto Rzeszów posiadanych akcji 

imiennych w spółce Stal Rzeszów SA w pozapublicznym trybie zbycia akcji. Następnie 

przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Miasto 

Rzeszów posiadanych akcji imiennych w spółce Stal Rzeszów SA w pozapublicznym trybie 

zbycia akcji została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad 24. 

 

Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 

Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

do realizacji Projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt 

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

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. 

„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad 25. 

 

Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 

Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

realizacji Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. 

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 
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Ad 26. 

 

Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 

Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

realizacji Projektu pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - 

projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

        Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. 

„Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

Ad 27. 

 

Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 

Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

realizacji Projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 

– Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Następnie 

przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 

załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – wyraził zadowolenie z racji realizacji projektów 

skierowanych na ochronę środowiska i powiedział: „Chciałbym podsumować projekty 

przedstawionych uchwał. Cieszę się, że zaczynamy dbać o środowisko naturalne, że zaczynamy walkę 

ze smogiem. Natomiast mam taką refleksję, żeby ludzie chcieli te piece wymieniać. Trudno wydaje mi 

się będzie zachęcić osoby, które palą najgorszą, jakością węgla i mają teraz koszty 2 tys. zł na rok, aby 

zamieniły na piec o wysokich parametrach grzewczych a tym samym podwoiły koszty ogrzewania.  

To jest problem ogólnopolski. W jaki sposób zachęcić ludzi, aby oni chcieli wymieniać stare piece na 

nowe? I jeszcze jedna refleksja dotycząca fotowoltaiki. Odnawialne źródła energii są proekologiczne  

i cała Europa praktycznie stąd czerpie prąd”.  

  

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - dołączając do głosu przedmówcy,  

zachęcał: „Proszę Państwa dzisiaj musimy iść w nowoczesność a fotowoltaika to zdecydowanie 

nowoczesność. Jeżdżąc po świecie, na przykład w Rotterdamie, w centrum miasta widzimy jak kręcą 

się wiatraki. U mnie w domu też jest fotowoltaika i teraz płacę za prąd 50% mniej z tego co wcześniej. 

Zachęcam wszystkich do działania i wprowadzania coraz to nowocześniejszych metod we wszystkich 

dziedzinach życia w tym i utrzymania własnych domów. Myślę nawet o tym, żeby do pozwolenia na 

budowę, do nowo wybudowanych budynków wprowadzić zapis o instalowaniu ogniw na dachu. 

Będzie to trudne, ale warto, bo kolejne pokolenia będą chciały żyć bezwzględnie nowocześnie”. 

  

Przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. 

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych została przyjęta jednogłośnie,  

20 głosami „za”. 

 

Radny Pan Robert Kultys - po głosowaniu, odnosząc się do zapowiedzi Pana Prezydenta 

dotyczącej fotowoltaki zauważył, że odpowiednie zapisy powinny być wprowadzone już na 

etapie pozwoleń na budowę.  

 

Ad 27a. 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej została podjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad 28. 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił 

uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik 

nr 31 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została podjęta  

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

 

Ad 29. 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Senatorska. Zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie w tytule uchwały słowa 

„Senatorska” na „Senatorskiej”. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

 

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

w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej (wraz z autopoprawką) została podjęta jednogłośnie,  

20 głosami „za”.  

 

Ad 31. 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach 

odszkodowania. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały z uzasadnieniem 

i załącznikami stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej  

w ramach odszkodowania została podjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad 31 a. 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako udziału niepieniężnego (aportu) 

prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej w Rzeszowie na rzecz 

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Następnie przedstawił uzasadnienie. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 34 do 

protokołu. Wyjaśnił , że w związku z  pytaniem o przeznaczenie omawianej nieruchomości 

poinformował, że Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zamierza wybudować w tym 

miejscu budynek komunalny. Spółka planuje wystąpić o dofinansowanie inwestycji (nawet 

do 40 %) ze środków unijnych. Zadeklarował, że jeśli zadanie zostanie zrealizowane zgodnie 

z planem Miasto przekaże jeszcze drugą działkę pod taki sam cel.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako udziału niepieniężnego 

(aportu) prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej w Rzeszowie na rzecz 

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. została podjęta jednogłośnie,  

22 głosami „za”. 

 

Ad 32. 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy 

Wywrockiego. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

i załącznikami stanowi załącznik nr 35 do protokołu. Zgłosił Autopoprawkę w tytule 

uchwały. Dodał, że po słowie ulicy wykreślono dwukropek. 
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Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował,              

w związku z pytaniem Radnej Pani Grażyny Szaramy na jaki cel zostanie przeznaczona 

nieruchomość przy ul. Wywrockiego, że przewidziana tam jest zieleń przydomowa.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

         Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie 

ulicy Wywrockiego (wraz z autopoprawką) została podjęta 20 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

Ad 33. 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic 

Południowej, Geodetów, Al. Józefa Piłsudskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 36 do 

protokołu.  

 

Radna Pani Grażyna Szarama - poprosiła o informację, jakie flagi, totemy czy reklamy 

firmowe będą umiejscowione na wydzierżawionych nieruchomościach. Na prośbę zostały 

przedstawione wzory do obejrzenia. 

 

Wobec braku sprzeciwu przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ulic Południowej, Geodetów, Al. Józefa Piłsudskiego została podjęta jednogłośnie, 

19 głosami „za”. 

 

Obrady sesji prowadził Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Ad 34. 

 

Pan Stanisław Sieńko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie 

Miasto Rzeszów przez Gminę Szczucin zadania z zakresu pomocy społecznej. Następnie 

przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 

załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Wobec braku sprzeciwu przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Szczucin zadania z zakresu pomocy społecznej 

została podjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
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Ad 35. 

 

Pan Stanisław Sieńko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie 

Miasto Rzeszów przez Gminę Krasne zadania z zakresu pomocy społecznej. Następnie 

przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 

załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Wobec braku sprzeciwu przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Krasne zadania z zakresu pomocy społecznej została 

podjęta jednogłośnie 18 głosami „za”.   

 

Ad 36. 

 

Pan Stanisław Sieńko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2018 rok. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Wobec braku sprzeciwu przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia  

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok zadania z zakresu pomocy społecznej 

została podjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”.   

 

Ad 37. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy  z Samorządami Osiedlowymi - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto. Następnie przedstawił 

uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik  

nr 40 do protokołu. Na obrady sesji Rady Miasta Rzeszowa przyszli reprezentanci osiedla 

Nowego Miasto. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - odnosząc się do wypowiedzi 

wnioskodawcy, powiedział: „To dziwny pomysł, bo zgodnie ze naszym statutem wybory nowych 

rad odbywają się w ciągu 12 miesięcy od początku kadencji. Więc na wiosnę będą następne wybory i ta 

Rada Osiedla  funkcjonowałaby parę miesięcy. W dodatku termin zaproponowany w projekcie wypada 

w gorącym okresie przedwyborczym, więc Państwo wszyscy wiecie, co to oznacza. Dlatego proponuję, 

aby ten termin przesunąć na listopad, kiedy już będzie po wyborach”.  
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Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - zaproponował, aby wybory do 

Rady Osiedla Nowe Miasto zrobić 8 listopada br. już po II turze wyborów. Stwierdził, że 

wówczas można ustalić, że nie będzie nowych wyborów, a powołana w listopadzie Rada 

Osiedla pozostanie nadal i może działać do końca kadencji.  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy  z Samorządami Osiedlowymi - powiedział: „Przekonywaliśmy na Komisji 

mieszkańców Osiedla Nowe Miasto, żeby poczekali do następnego roku. Jest tam jednak determinacja, 

aby powołać Radę Osiedla. Na spotkaniu z Prezydentem Miasta, w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Nr 4 w Rzeszowie mieszkańcy prosili, żeby wybory do Rady Osiedla Nowe Miasto udało się 

przeprowadzić. Wsłuchując się w ich głos proponuję, aby nie odwlekać jednak. Mam nadzieję, że 

wybory odbędą się w pierwszym terminie. Mieszkańcy chcą - wyjdźmy im naprzeciw”. 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poparł pomysł Pana Andrzeja 

Deca Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, aby wybory do Rady Osiedla Nowe Miasto 

zorganizować 8 listopada br. 

 

Pan Leszek Sztokman - w imieniu zebranych w sali obrad mieszkańców Osiedla Nowe 

Miasto, powiedział: „Po konsultacji z grupą inicjatywną, która się zebrała i w związku z tym, że  

ostatnio zaczyna się dziać na Nowym Mieście szereg rzeczy nieprzychylnych dla mieszkańców 

Nowego Miasta zadecydowaliśmy jednak żeby przyspieszyć wybory do Rady Osiedla. Zdajemy sobie 

sprawę, że czasokres trwania tej, nowo wybranej Rady może trwać krótko. Pamiętam taką sytuację 

z poprzednich lat, kiedy również nie została wybrana Rada Osiedla. Zresztą nie tylko u nas. Taka 

sytuacja trwała dwa lata. Dzisiaj jesteśmy zdopingowani naszymi sprawami do rozwiązania jako 

ewentualnie przyszła Rada Osiedla Nowego Miasta”. 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - zauważył, że uchwały 

podjęte na tej sesji są korzystne i pozytywne dla mieszkańców Osiedla Nowe Miasto 

i mieszkańcy powinni być zadowoleni.  

 

Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa - wyraził zdziwienie, że na tak dużym 

Osiedlu, jakim jest Nowe Miasto mieszkańcy nie mogą się dogadać i do tej pory nie ma 

wybranej Rady Osiedla oraz przypomniał, że w poprzednich latach bardzo dobrze Rada 

Osiedla współpracowała z Miastem.  

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak - wspomniał, że uczestniczył w pierwszym spotkaniu, na 

którym niestety było nieco ponad 20 osób, na drugim też niewiele więcej a trzeciego zebrania 

nie było w ogóle. Zauważył, że jego zdaniem Rady Osiedli nie zostały wybrane tam gdzie 

nie było potrzeb a także zadeklarował swoją pomoc dla mieszkańców.  

 

Radny Pan Marcin Deręgowski - stwierdził, że najlepszy termin na wybór nowej Rady 

Osiedla Nowe Miasto będzie  zaraz po wyborach, bo wtedy ona może zostać powołana na 

kilka lat. Dodał, że obecnie warto wykorzystać konsolidację mieszkańców i tego dokonać, 

bowiem jeśli problemy zostaną rozwiązane wówczas ponownie może być kłopot z wyborem 

Rady Osiedla. 
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Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił autopoprawkę 

polegającą na zmianie terminu wyborów na dzień 8 listopada 2018 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto 

(wraz z autopoprawką) została podjęta 24 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  

1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad 38. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedli 

Śródmieście - Północ i Śródmieście - Południe w sprawie połączenia osiedli. Następnie 

przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 

załącznik nr 41 do protokołu. Przypomniał, że wniosek od obu Rad Osiedli w tej sprawie 

pojawił się już w 2011 roku, ale w tamtym czasie ordynacja wyborcza nie pozwalała dzielić 

okręgi na części, bo po takim połączeniu część Osiedla byłaby w jednym okręgu a część 

w drugim. Wyjaśnił, że w tym roku zmieniono granice okręgów wyborczych i obydwa 

Osiedla Śródmiejskie znalazły się w jednym okręgu można tę inicjatywę społeczną 

przeprowadzić rozpoczynając od konsultacji. 

 

Wobec braku głosów do dyskusji przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na 

terenie osiedli Śródmieście – Północ i Śródmieście – Południe w sprawie połączenia została 

podjęta jednogłośnie 22 głosami „za”.   

  

Ad 39. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedli: 

Dąbrowskiego, Staroniwa i Piastów w sprawie utworzenia Osiedla „Zawiszy Czarnego”  

i połączenia osiedli Dąbrowskiego i Piastów. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Radny Pan Waldemar Kotula - powiedział: „O ile, do pierwszej części tej uchwały, dotyczącej 

wydzielenia Osiedla Zawiszy nie ma zastrzeżeń to w przypadku połączenia obydwu Osiedli 

Dąbrowskiego i Piastów opinie obydwu Rad Osiedli są negatywne. Rada Osiedla Dąbrowskiego, 

i Rada Osiedla Piastów negatywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.  

Pierwszy argument dotyczy inwestycji finansowanych z Budżetu Obywatelskiego. W istniejącym 

układzie Osiedle Dąbrowskiego i Osiedle Piastów zyskiwałyby po 150 tys. zł w każdym roku.  

Po połączeniu  natomiast wygrywałoby tylko jedno zadanie. Drugi argument to wspólna organizacja 

Dni Osiedla. Środki są łączone, co pozwala zorganizować lepszą imprezę dla mieszkańców tego rejonu. 

To są całkowicie inne, od wielu lat odrębne Osiedla i nie widzę argumentów „za” żeby je łączyć”. 
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Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - stwierdził, że w tej 

chwili przedmiotową uchwałą przystępuje się do konsultacji, których wynik może pokazać, 

że nie ma zgody mieszkańców i ludzie są przeciwni, więc na razie nie można obawiać się 

takiego rozwiązania. 

 

Radny Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - odnosząc 

się do przedstawionego projektu uchwały powiedział: „Pan Przewodniczący dwa razy użył  

w wypowiedzi „Przewodnicząca Osiedla Zawiszy” a przecież takiego osiedla nie ma. Pan Waldemar 

Kotula Przewodniczący Rady Osiedla Piastów przedstawił stanowisko mieszkańców, które jest 

negatywne. Skłaniam się do tej opinii, bo on tam mieszka, działa aktywnie i z sukcesami. Apeluję do 

wszystkich radnych, z różnych opcji politycznych, żeby na koniec kadencji nie tworzyć takich 

precedensów i nie występować z inicjatywą likwidacji Osiedla, gdzie Przewodniczącym Rady jest 

Kolega Radny, tutaj akurat z Prawa i Sprawiedliwości. My nie występujemy z takimi propozycjami. 

Konsultacje w sprawie utworzenia Osiedla Zawiszy są zasadne i nie mam wątpliwości żeby je 

rozpocząć. Mam jednak wątpliwości, co do nazwy osiedla Zawiszy Czarnego w cudzysłowie. Nie wiem 

czy ten cudzysłów jest tak potrzebny. Nie stosowaliśmy do tej pory takiej zasady, żeby nazwy osiedla 

wyróżniać cudzysłowem”. 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - ad vocem, powiedział: 

„Osiedle Piastów przez dwie kadencje nie miało Rady Osiedla, bo nie było zainteresowania 

mieszkańców wyborami. Dopiero, kiedy pojawił się tam Radny Pan Waldemar Kotula zorganizował 

Radę Osiedla i został jej Przewodniczącym. Więc nasz zamysł był taki, aby połączyć obydwa Osiedla  

i wtedy Kolega pozostałby Przewodniczącym”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - poruszył temat powrotu do dawnych 

nazw w Rzeszowie. Wymieniając Osiedle Zawiszy, ul. Rymanowską, ul. Matuszczaka czy  

ul. Poznańską zaznaczył, że jest to dawna Zwięczyca. Powiedział: „Tak myślę proszę Państwa 

czy nie powinniśmy się zastanowić nad powrotem do dawnych nazw. Na przykład, czy ulica 

Hetmańska to nie Rudki, że ulica Dąbrowskiego to Wygnaniec. I po kolei wrócić do tych  pierwotnych, 

tradycyjnych nazw. Przywrócić nazwę Czekaj czy Zmysłówkę tak jak pozostały dawne nazwy Osiedli  

Pobitno, Drabinianka, Biała. Może kolejna Rada Miasta zajmie się tym tematem. Warto byłoby 

przejrzeć stare dokumenty i powrócić do dawnych nazw”. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - zgłosił wniosek, aby 

projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na 

terenie osiedli: Dąbrowskiego, Staroniwa i Piastów w sprawie utworzenia Osiedla „Zawiszy 

Czarnego” i połączenia osiedli Dąbrowskiego i Piastów zdjąć z porządku obrad i skierować 

do ponownego rozpatrzenia Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami 

Osiedlowymi.  

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - powiedział: „Mnie chodzi  

o logikę podziału naszego Miasta na osiedla. Rozumiem ten argument o Budżecie Obywatelskim, ale 

jestem zdania, że tę kwestię powinniśmy w budżecie Miasta zmienić. Będę takie postulaty składał, żeby 

kwoty, które przydzielamy na osiedla ustanowić proporcjonalnie do liczby mieszkańców.  Jest też 
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pomysł dalej idący, żeby to nie było przedmiotem głosowania tylko, żeby każda Rada Osiedla 

dysponowała kwotą, która przypada jej w udziale, żeby wzmocnić ich pozycję”.   

Wobec wielu różnych głosów i stanowisk radnych dotyczących problemów mieszkańców 

osiedli: Dąbrowskiego, Staroniwa i Piastów zaproponowanych w przedmiotowej uchwale, 

proponowanych poprawek, zmian granic osiedli zdecydowano przegłosować wniosek  

o skierowanie jej do ponownego rozpoznania. 

 

Pan Marcin Stopa - Sekretarz Miasta Rzeszowa - wyjaśnił: „W tej kadencji Rady Miasta nie 

jest możliwe przyjęcie przedstawionej uchwały, ponieważ podział na obwody jest zatwierdzony i do 

wyborów samorządowych już nic nie można zmienić. Żadna uchwała nie jest możliwa zmieniająca 

podział osiedla. Mamy czas”.  

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o skierowanie w całości projektu uchwały 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie  

osiedli: Dąbrowskiego, Staroniwa i Piastów w sprawie utworzenia Osiedla „Zawiszy 

Czarnego” i połączenia osiedli Dąbrowskiego i Piastów do ponownego rozpatrzenia  

Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi.  

 

Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących. 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - zarządził, zgodnie ze 

Statutem Miasta reasumpcję głosowania, w związku z niezrozumieniem przez radnych, 

czego dotyczyło głosowanie.  

 

Radny Pan Czesław Chlebek - zwrócił uwagę, że załączniki do projektu omawianej 

uchwały określają nieaktualne granice osiedli. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o skierowanie w całości do ponownego 

rozpatrzenia Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi 

projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi 

na terenie osiedli: Dąbrowskiego, Staroniwa i Piastów w sprawie utworzenia Osiedla 

„Zawiszy Czarnego” i połączenia osiedli Dąbrowskiego i Piastów. 

 

Wniosek został przyjęty 21 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad 40. 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa („Rondo 

im. Tomasza Stańki”). Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz 

z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Radny Pan Robert Kultys - powiedział: „Będę głosował za tym, żeby to rondo zostało nazwane 

imieniem Pana Tomasza Stańki. Martwi mnie jednak, że stało się to wbrew woli Rady Osiedla 
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Krakowska Południe, która miała swój konkretny wniosek na nazwę tego ronda. Dlaczego sprawy nie 

uzgodniono z nią. Obowiązywała taka zasada, że nazwy uzgadniane są z Radą danego Osiedla, w tym 

przypadku z Krakowską Południe”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - ad vocem, powiedział: „Nie 

ma takiej zasady przy wyborze Rady Osiedli. Oczywiście były takie propozycje. Z różnych względów 

nie zawsze je akceptowaliśmy ponieważ Rady Osiedli miały skłonność do promowania swoich byłych 

mieszkańców a przecież Miasto jest wspólne. Mam wiele szacunku do Pana Tomasza Stańki  

i uważam, że zasługuje na takie wyróżnienie, ale w ten sposób naruszamy naszą uchwałę o zasadach 

nadawania nazw, przynajmniej 3 lata po śmierci patrona. Nie jest to jakaś ważna kwestia, ale 

trzymajmy się zasad, które sami uchwaliliśmy”. 

  

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o zdjęcie omawianego 

projektu uchwały i skierowanie go do Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  

z Samorządami Osiedlowymi.  

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - odnosząc się do wypowiedzi Pana 

Przewodniczącego Andrzeja Deca, powiedział: „Panie Przewodniczący jestem przeciwko zdjęciu 

tego projektu uchwały i skierowaniu go do ponownego rozpoznania do Komisji. Uważam, że sytuacja 

jest wyjątkowa. Odszedł wielki artysta, Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa, muzyk słynny na cały 

świat urodzony w Rzeszowie. Powinniśmy podjąć taką decyzję i nazwać jego imieniem właśnie to 

rondo. Przyznam się Państwu, że decyzję odnośnie przygotowania projektu uchwały w tym 

przedmiocie podjąłem na drugi dzień po śmierci Pana Tomasza Stańki. Starajmy się  dostrzec to, co  

u nas jest dobre i wartościowe. Zwracam się więc do Wysokiej Rady, by nazwać rondo między  

ul. Pleśniarowicza a ul. Wiktora imieniem Tomasza Stańki”. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi - poinformował, że na posiedzeniu Komisji 

omawiano ten temat z przedstawicielami Osiedla Krakowska Południe. Rada Osiedla 

złożyła wniosek w sprawie nazwania tego ronda imieniem wybitnego Polaka, Generała 

Fieldorfa Nila. Powiedział: „Na Komisji pojawiły się głosy, dlaczego spieszymy się z nadaniem 

nazwy temu rondu imienia Tomasza Stańki. Dziwi to, bo mieszkańcy Rzeszowa uważają, że Tomasz 

Stańko zasługuje na bardziej godne upamiętnienie. Na ulicy 3-go Maja mamy pomnik Tadeusza 

Nalepy i jeśli chcemy uczcić Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa, jakim jest Tomasz Stańko, to 

jest to idealne miejsce. Na posiedzeniu Komisji omówiono jeszcze drugą kwestię. Bardzo niedobrą 

praktyką jest to, że Komisja Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi i Rada 

Miasta jest stawiana przed faktem dokonanym. Z mediów, czy ze spotkań z mieszkańcami 

dowiadujemy się, że decyzja została podjęta jeszcze miesiąc przed obradami Rady Miasta. Stawia to 

nas w trudnej sytuacji i tutaj głos Pana Przewodniczącego Andrzeja Deca jest jak najbardziej 

słuszny”. 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - odnosząc się do 

wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „To rondo jest na granicy dwóch osiedli. Za chwilę zgłosi 

się  w tej sprawie Osiedle Franciszka Kotuli. To jest taki przypadek, kiedy my powinniśmy 

rozstrzygnąć”. 
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Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - zwracając się do Pana Radnego Jerzego Jęczmienionki, 

powiedziała: „Osiedle Franciszka Kotuli dwukrotnie zgłaszało, aby to rondo nazwać imieniem Jana 

Karskiego. Komisja nie chciała się tym zająć. Z kolei Rada Osiedla Krakowska Południe dała 

propozycję nazwy ronda imienia Generała Fieldorfa Nila. Komisja zaopiniowała pozytywnie drugą 

nazwę. Pan Prezydent znalazł Salomonowe wyjście i pogodził obydwa osiedla. Dał propozycję 

nazwania ronda imieniem Tomasza Stańki. Rada Osiedla Franciszka Kotuli zaopiniowała pozytywnie 

ten wniosek. Warto dodać, że w okolicy są ulice Anny German, Czesława Niemena. Wpisuje się to 

więc w taką konwencję artystyczną. Pozytywnie opiniujemy i rekomendujemy nazwanie ronda 

imieniem Tomasza Stańki”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przypomniał: „Mam w pamięci 

analogiczną sytuację z 2010 roku, kiedy w katastrofie smoleńskiej zginęła Pani Grażyna Gęsicka. Na 

najbliższej wówczas sesji radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili wniosek o nazwanie skwerku 

w Rzeszowie jej imieniem. Dzisiaj mało kto z Rzeszowian wie gdzie jest ten skwerek. Zgłaszałem 

wtedy przeciwny wniosek,  żeby bez pośpiechu tę rzecz przemyśleć. Teraz zachowujemy się podobnie”. 

 

Radna Pani Maria Warchoł - powiedziała: „Jako członkini Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi przypominam, że zgodnie z przepisami, w sprawie 

nadania imienia występuje się po zakończeniu inwestycji. Rada Osiedla Krakowska Południe 

wystąpiła ze swoim wnioskiem dopiero w czerwcu tego roku ponieważ zakończenie budowy ronda 

przewidziane było na 30 maja. Natomiast pomysł zrodził się wcześniej. Rada Osiedla zastanawiała się  

się wielokrotnie nad nazwą tego ronda i zagłosowała jednogłośnie za nazwaniem go imieniem 

Generała Fieldorfa Nila.  Wracając do kwestii nadania rondu imienia Tomasza Stańki, Pan Prezydent 

ma prawo wystąpić z taką inicjatywą”. 

 

Radna Pani Grażyna Szarama - wyraziła zadowolenie i przekazała pozytywne opinie 

mieszkańców okolicy, w której znajduje się omawiane rondo, aby zostało ono nazwane 

imieniem Pana Tomasza Stańki. 

 

Radny Pan Witold Walawender  - zaproponował, aby w przyszłej kadencji, wzorem innych 

miast powołać doraźną komisję do spraw nazewnictwa ulic i skwerów, która zajmowałaby 

się problemami związanymi z nadawaniem nazw. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb - zwrócił się do Rady Osiedla Krakowska Południe 

o zrozumienie sytuacji, jaka zaistniała w związku z propozycją nazwania ronda imieniem 

Tomasza Stańki.  Zaproponował jednocześnie, aby zorganizować w Rzeszowie w 2019 roku 

Festiwal imieniem Tomasza Stańki dla instrumentalistów a zwłaszcza dla trębaczy.  

 

Radna Pani Danuta Solarz - poparła projekt nazwy ronda, a jednocześnie wystąpiła 

z propozycją upamiętnienia postaci Tomasza Stańki w centrum Miasta. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa została  

podjęta 20 głosami „za „ przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących. 
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Ad 41. 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił 

uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik 

nr 44 do protokołu. 

 

Wobec braku sprzeciwu przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa została podjęta  

20 głosami „za „ przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 41a. 

 

Pan Marcin Stopa - Sekretarz Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę w sprawie 

utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania,  

w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz 

z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Wobec braku sprzeciwu przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów 

głosowania, w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborach do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast została podjęta jednogłośnie 19 głosami „za”. 

 

Ad 41b. 

 

Pan Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  - przedstawił uchwałę w sprawie 

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

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Wobec braku sprzeciwu przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta 19 głosami „za”, przy  

1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się. 

 

Ad 41c. 

 

Pan Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  - przedstawił uchwałę w sprawie 

rozpatrzenia skargi. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

 

Wobec braku sprzeciwu przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie 

przeciwnym, bez głosów wstrzymujących. 

 

Ad 42. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - poinformował, że w związku 

z ogłoszonymi wyborami samorządowymi na dzień 21 października 2018 r. termin sesji 

wrześniowej i październikowej ulegnie zmianie.  

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powiedział: „Opuściłem na godzinę 

obrady Rady Miasta ponieważ podejmowałem przedstawicieli Kanady, z miasta Mississauga,  

z prowincji Ontario. Przyjechali do nas, aby nawiązać kontakty partnerskie z Rzeszowem, aby nas 

podglądać. Są zainteresowani kolejnym spotkaniem, tym razem w Kanadzie. Dzisiaj Rzeszowem 

interesuje się cały świat. Niedawno podpisaliśmy listy intencyjne z Koreą,  dzisiaj z Kanadą. Proszę 

Państwa, to dzięki Radzie Miasta, naszym radnym, dzięki naszym naukowcom, biznesmenom, 

lekarzom, sportowcom interesuje się nami cały świat. Kto kiedyś myślał, że będzie kontakt z Chinami, 

Japonią, czy wieloma innymi miastami na świecie. Jest to Państwa zasługa. To, że się czasami kłócimy 

nie szkodzi. Do życia potrzebna jest też walka. W walce zawsze coś się rodzi. Proszę żebyście mnie 

zrozumieli. Nie mam pretensji za krytykę, że ma ktoś inne zdanie. Nie możemy sobie tylko 

przytakiwać. Dobrze, że mamy często różne zdania”. 

   

Ad 43. 

 

Podczas LXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pani Jolanta Kaźmierczak, Pan Sławomir 

Gołąb, Pan Waldemar Wywrocki, Pani Grażyna Szarama Pan Marcin Fijołek, Pan Jerzy 

Jęczmienionka, Pani Maria Warchoł, Pani Danuta Solarz, Pan Marcin Deręgowski) zgłosili 

interpelacje, które stanowią kolejno załączniki od nr 48 do nr 62 do protokołu. 

 

Ad 44. 

 

Radna Pani Grażyna Szarama - w imieniu Pana Andrzeja Kwiatkowskiego - Dyrektora 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie  podziękowała za udzielone na 

LXIII sesji wsparcie finansowe na 2018 rok.  

 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Na XLIII sesji odbytej w dniu 28 sierpnia 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

 Uchwała Nr LXIII/1458/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego w 2018 roku. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1459/2018 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku.   
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 Uchwała Nr LXIII/1460/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do Spółki 

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia  

w niej udziałów. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1461/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1462/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1463/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1464/2018 w sprawie emisji obligacji. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1465/2018 w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Rzeszowa latach 

2014-2017. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1466/2018 w sprawie uchwalenia 12 zmian Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1467/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 51/3/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Rzeszowa na osiedlu Nowe Miasto. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1468/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki  

i ul. Seniora w Rzeszowie. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1469/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budowy pomnika 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1470/2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 – część I przy ul. Bohaterów 

Westerplatte w Rzeszowie. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1471/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego 

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

al. Cieplińskiego w Rzeszowie. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1472/2018 w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko 

dotyczące sposobu zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Podwisłocze a rzeką Wisłok. 
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 Uchwała Nr LXIII/1473/2018 w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do 

kategorii dróg gminnych. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1474/2018 w sprawie zaliczenia ulicy Lipcowej do kategorii dróg 

gminnych. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1475/2018 w sprawie zaliczenia ulicy św. Floriana do kategorii dróg 

gminnych. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1476/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rzeszowskiego 

Centrum Edukacji Nauczycieli. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1477/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez  

Gminę Miasto Rzeszów posiadanych akcji imiennych w spółce Stal Rzeszów SA  

w pozapublicznym trybie zbycia akcji. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1478/2018 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. „Wymiana  źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1479/2018 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

 

 Uchwała Nr LXIII/1480/2018 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt 

parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1481/2018 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap 

II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020,w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1482/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1483/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1484/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1485/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości 

zamiennej w ramach odszkodowania. 
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 Uchwała Nr LXIII/1486/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału 

niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej  

w Rzeszowie  na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1487/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej  

w Rzeszowie w rejonie ulicy Wywrockiego. 

 Uchwała Nr LXIII/1488/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic Południowej, Geodetów, Al. Józefa Piłsudskiego. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1489/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Szczucin zadania z zakresu 

pomocy społecznej. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1490/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Krasne zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1491/2018 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1492/2018 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady 

Osiedla Nowe Miasto.  

 

 Uchwała Nr LXIII/1493/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

zamieszkałymi na terenie osiedli Śródmieście-Północ i Śródmieście-Południe w sprawie 

połączenia osiedli. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1494/2018 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1495/2018 w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1496/2018 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa 

odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1497/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

 Uchwała Nr LXIII/1498/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad dokonał zamknięcia LXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
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Płyta CD, zawierająca nagranie audio z LXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik  

nr 63 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1740. 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                     

      Protokołowała: 

 

      Cecylia Lasota 

 

       Sprawdził: 

 

                          Dyrektor 

          Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

 

                   Mirosław Kubiak 

                    

                                Przewodniczący 

                          Rady Miasta Rzeszowa 

 

                                   Andrzej Dec 

 

 

 


