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Protokół Nr LXVI/1/2018 

z LXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 16 października 

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

 
Na ustawowy skład 26 radnych w sesji uczestniczyło wg listy obecności 25 radnych, 

co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu).  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  

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

Zastępców Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności 

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

kierowników jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad 

Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także 

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

obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad LXVI sesji Rady Miasta 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

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

wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku obrad: 

 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

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

budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 15 głosami „za”.  

 

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 10a – projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

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

 

Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad  

punktu 12 – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
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4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 12a – projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy: Brydaka. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 18 głosami „za”.  

 

5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 12b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami „za”.  

 

6. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 12c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej w 

Rzeszowie. 

 

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

Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami „za”.  

 

7. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 12 – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Kochanowskiego  

w Rzeszowie. 

 

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

Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami „za”.  

 

8. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 15a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Armii 

Krajowej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 19 głosami „za”.  

 

9. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 15b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Miejskiej. 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami „za”.  

10. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 16a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dot. Polskiej Spółki Gazownictwa). 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 21 głosami „za”.  

 

11. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 16b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. 

 

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

Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 21 głosami „za”.  

 

12. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 16c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy najmu na okres 20 lat i odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy. 

 

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

Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 17 głosami „za”.  

 

13. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad  

punktu 17 – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu 

Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów  

Sp. z o. o. na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej  

w Rzeszowie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

14. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 19a – projektu 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. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami „za”.  

 

15. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 20a – projektu uchwały w sprawie podtrzymania 

stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 19 głosami „za”.  

 

Uzupełniony porządek obrad LXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

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

 

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

2018 r. 

 

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn  

w 2018 roku. 

 

4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. 

 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.  

 

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 52/4/2018 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka (druk: LXVI/2/2018).  

 

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 53/5/2018 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Rzeszowa na osiedlu Staromieście (druk: LXVI/3/2018).  

 

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 302/7/2018 po południowej stronie  

ul. Olbrachta w Rzeszowie (druk: LXVI/4/2018).  
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9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 303/8/2018 przy ul. Bajecznej  

w Rzeszowie (druk: LXVI/5/2018).  

 

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 304/9/2018 w rejonie al. Powstańców 

Warszawy w Rzeszowie. 

 

10a. 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. 

 

11. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa.  

 

12a. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej  

w Rzeszowie w rejonie ulicy: Brydaka. 

 

12b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

12c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie. 

 

12d. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie.  

 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości  

w użytkowanie wieczyste.  

 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej. 

 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. 

 

15a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej. 

 

15b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Miejskiej. 

 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.  
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16a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu (dot. Polskiej Spółki Gazownictwa).    

 

 

16b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty. 

 

16c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na 

okres 20 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

16. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

 

17. Uchwała w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

Domu dla Dzieci „MIESZKO” poprzez wydzielenie z niej placówki 

opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą Dom dla Dzieci „BOLESŁAW”, oraz 

nadania statutu nowo powstałej placówce. 

 

19a. 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. 

 

18. Uchwała w sprawie nadania numeru porządkowego szkole podstawowej. 

 

20a. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia 

skargi. 

 

19. Oświadczenia i informacje.   

 

20. Interpelacje i zapytania. 

 

21. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Opinie Komisji do projektów uchwał stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 

 

Ad. 1.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbn Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 7 do 
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protokołu). Dodała, że proponuje się zwiększyć zobowiązania o 21 142 474 zł, do 

wysokości 640 655 640 zł. Zwiększenie to dotyczy przede wszystkim wydatków 

majątkowych; w zakresie programów unijnych proponuje się zwiększenie 

zobowiązań o kwotę 19 219 153 zł, w pozostałych inwestycjach o kwotę 1 923 321zł.  

 

Radna Pani Danuta Solarz – poprosiła o wyjaśnienie odnośnie środków 

przeznaczonych na budowę drogi publicznej do hospicjum dla dzieci.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: „Zmiany są zgodne  

z tym, co proponują wydziały merytoryczne. Jeżeli zakres rzeczowy jest niemożliwy do 

wykonania w tym roku, to przesuwamy na rok następny. W tym przypadku, przede 

wszystkim z takimi zmianami mamy do czynienia. W ramach 19 mln zł wprowadzamy nowe 

zadanie – Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej na 9 mln zł oraz Instalacja kotłów na 

paliwa stałe w gospodarstwach domowych na 2 400 000 zł. Pozostałe zadania i zaciągnięcie 

zobowiązań wiąże się z przesunięciem harmonogramów rzeczowo – finansowych”. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Kilka sesji 

temu rozmawialiśmy na temat przetargu na budowę hali na Podpromiu. Pan Prezydent 

Ustrobiński mówił, abyśmy dali sobie jeszcze jedną szansę na drugi przetarg. Wiemy, że 

jedyna oferta, jaka została złożona opiewała na kwotę ponad 120 mln zł. Chciałem zapytać, 

jakie są dalsze losy hali i czy sugestia, o której mówiliśmy, dotycząca rezygnacji z przebudowy 

hali, na rzecz dwóch mniejszych hal, będzie aktualna?”  

 

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

„Myślę, że w tej chwili przygotowując budżet na 2019 rok, będziemy analizować wszystkie 

zadania, które mamy w budżecie, a przede wszystkim te, które jeszcze nie mają podpisanych 

umów  

i będziemy wybierać zadania priorytetowe”.  

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 17 głosami „za”, przy 5 głosach 

wstrzymujących.  

 

Ad. 2.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

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

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

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 

głos w dyskusji, powiedział: „W związku z ostatnimi informacjami medialnymi, 
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dotyczącymi remontu ul. 3 Maja, rozmawialiśmy na Komisji Ekonomiczno – Budżetowej na 

temat zabezpieczenia środków finansowych, dotyczących tej inwestycji. Zrozumiałem, że nie 

możemy przeznaczać pewnych kwot i obciążać później firmy, bo jest umowa, która nas wiąże. 

W związku z tym jest pytanie, czy w tym momencie jesteśmy w stanie coś wyegzekwować  

z tej umowy, czy jesteśmy bezwolni w tym temacie?” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zapytał: „Jacy eksperci 

stwierdzili, że należy remontować ul. 3 Maja?” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 

odpowiedział, że jest to opinia Naczelnej Organizacji Technicznej. 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Jeżeli jest taka ekspertyza, to zostanie to zrealizowane przez firmę Strabag, która budowała tę 

drogę, w ramach gwarancji”. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Bardzo bym 

chciał, aby było tak, jak Pan Prezydent mówi. Jednak dzisiaj czytałem wypowiedź firmy 

Strabag,  

z której wynika, że materiał, który został zakwestionowany przez rzeczoznawcę, przed 

wbudowaniem został przez Miasto zatwierdzony. Sytuacja jest dosyć dziwna, gdyż Miasto 

zgodziło się na wbudowanie tego materiału, który potem został zakwestionowany przez 

rzeczoznawcę. W takiej sytuacji rodzi się pytanie, jak Miasto może żądać od firmy Strabag, by 

na własny koszt wymieniła ten materiał, skoro Miasto zaakceptowało ten materiał?” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Nie 

wiem, kto zlecał ekspertyzę. Miasto takiej ekspertyzy nie zlecało. Wszystkie materiały przed 

odbiorem były przebadane przez laboratorium i wymagane parametry techniczne były 

potwierdzane. Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu takiej ekspertyzy, przekażcie ją do Miasta 

i jeżeli jest prawdziwa, to wykonawca w ramach gwarancji będzie musiał to wymienić”. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos, powiedział: „Ekspertyza jest 

publicznie dostępna, ale to, co biegły w niej napisał, jest miażdżące dla Miasta. Ewidentnie są 

wykazane zaniedbania i niedoróbki. Działania ekipy, która to robiła, są niezgodne ze sztuką 

budowlaną. Za chwilę przekażemy Panu Prezydentowi tę ekspertyzę. Została ona wykonana 

przez eksperta Naczelnej Organizacji Technicznej. Dziwię się, że Pan Prezydent tak 

podchodzi do tematu, na który zostało wydane ponad 7 mln złotych. Wszyscy widzą, jak 

obecnie wygląda ul. 3 Maja. Trzeba będzie pewnie to niedługo przebudowywać i wymieniać te 

płyty”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Nie 

bardzo wiem, nad czym w tej chwili debatujemy. Mamy przecież gwarancję. Jeżeli eksperci 
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lub sąd stwierdzą, że rzecz jest jednoznaczna, to wówczas Miasto będzie tego dochodzić, a 

przecież gwarancja trwa jeszcze wiele lat. Będzie czas jeszcze o tym porozmawiać”. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji na temat  

ul. 3 Maja.  

 

Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek przeciwny.  

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Pana 

Sławomira Gołąba. 

 

Wniosek został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych,  

9 radnych głosowało przeciw. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 

głos, powiedział: „Wnioskuję, aby zabezpieczyć kwotę ok. 20 000 złotych  

z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy budowlanej, ale również prawnej, która 

dotyczyłaby ul. 3 Maja”. 

 

Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Składam wniosek przeciwny do wniosku radnego 

Pana Waldemara Szumnego. Uważam, że na tym etapie postępowania nie jest to wniosek 

zasadny. Jeżeli będzie taka potrzeba, to Pan Prezydent wykona taką ekspertyzę”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył, że wniosek 

radnego Pana Waldemara Szumnego jest niekompletny, gdyż w takiej sytuacji 

należy wskazać źródło finansowania.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Na posiedzeniu Komisji Inwestycji 

rozmawiamy na temat jakości robót wykonanych na ul. 3 Maja i w trakcie dyskusji zostały 

zgłoszone wszystkie uwagi i wnioski. Wiemy, co było nie tak, i że zostało to naprawione, i że 

są gwarancje. Jednocześnie była dyskusja, że jakość robót na ul. Kościuszki jest bardzo dobra. 

Po co przenosić tę dyskusję na sesję, skoro odbyła się ona już na posiedzeniu Komisji 

Inwestycji”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że wniosek 

radnego Pana Waldemara Szumnego, jako niekompletny, należy oddalić. Poprosił  

o przygotowanie wniosku na piśmie.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  

2018 r. została przyjęta 15 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych. 
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Ad. 2a.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

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

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Jednocześnie 

poinformowała, że kwota 600 000 złotych zostanie przeznaczona na wykup gruntu 

(zamiana) pod budowę zbiornika retencyjnego.  

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 

głos, powiedział: „Potrzebowaliśmy 20 tys. zł na dotację podmiotową dla Rzeszowskiego 

Domu Kultury, to zmniejszyliśmy środki przeznaczone na obsługę długu o 20 tys. zł. Pani 

Skarbnik, czy możemy zmniejszyć środki na obsługę długu o 40 tys. zł, z czego  

20 tys. zł przeznaczymy na dom kultury, a 20 tys. zł na ekspertyzę?” 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: „Najpierw trzeba 

mieć jasność, co do tego, że ekspertyza na pewno jest potrzebna, gdyż należy wykazać 

merytoryczną zasadność wydatku. Wielokrotnie wypowiadałam się, że „na kolanie” budżetu 

nie powinno się zmieniać. Zabezpieczenie środków w budżecie to też jeszcze nieostatecznie 

wydatek”. 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – zabierając głos, powiedział: „Uważam, że sprawa 

jest bezprzedmiotowa, gdyż jak słyszeliśmy, jest rękojmia i Miasto będzie z tej rękojmi 

korzystać. Firma, która będzie zobowiązana naprawić wszelkie niedociągnięcia, musi liczyć się 

również z tym, że będzie musiała samodzielnie taką ekspertyzę wykonać”. 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa. Przypomniał, że dyskusja dotycząca ul. 3 Maja została zamknięta  

w poprzednim punkcie i w związku z tym jest bezprzedmiotowa.  

 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: 

„Chciałam zapytać, czy jeżeli byłaby potrzeba wykonania ekspertyzy, to czy kwota 20 tys. zł 

musi być zapisana w budżecie, czy może zostać przesunięta zarządzeniem?” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Do 

każdej inwestycji jest dołączony operat kolaudacyjny, w którym wszystkie badania, 

sprawdzenia i kontrole są przedstawione. Znajdują się tam również wszystkie dokumenty 

stwierdzające jakość i z tych dokumentów wynika jednoznacznie, że wszystko jest 

pozytywnie, więc ekspertyza jest zbędna”. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

punktu, dotyczącego powołania tymczasowej komisji do przeprowadzenia oględzin 
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ul. 3 Maja. Poprosił również o 15 minut przerwy, celem dokonania oględzin ul. 3 

Maja.   

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zaproponowała, aby dyskusję w tej sprawie 

przeprowadzić podczas posiedzenia Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy 

Unijnych.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższych 

wypowiedzi, powiedziała: „Wniosek o ewentualne zgłoszenie ekspertyzy, powinien być 

skierowany do służb merytorycznych, do Pana Prezydenta. Jeżeli służby merytoryczne ustalą, 

że ekspertyza jest potrzebna, wówczas zgłoszą wniosek do budżetu”.  

 

Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos, powiedział: „Chodzi o to, aby wszyscy 

radni udali się na ul. 3 Maja i porównali stan tej ulicy z ul. Kościuszki. To nie jest tak, że 

tylko służby merytoryczne Pana Prezydenta mają prawo zgłaszać wnioski do budżetu. Jako 

radni, również mamy prawo zgłaszać wnioski do budżetu, niezależnie od służb 

merytorycznych i od tego jest sesja. Ponawiam wniosek o 15 minut przerwy”. 

 

Ogłoszono 15 minut przerwy. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Wszyscy mieli szansę, by dokonać oględzin  

ul. 3 Maja, jednak radni Klubu Rozwój Rzeszowa i Platformy Obywatelskiej nie chcieli z tej 

możliwości skorzystać. Podtrzymujemy wniosek, że ekspertyza jest potrzebna i chcielibyśmy 

ująć jej wykonanie w wydatkach Miasta”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Podczas przerwy dowiedziałem się, że na tego typu rzeczy, można 

przeznaczyć środki zarządzeniem Pana Prezydenta. Ta sugestia, że Prezydent i jego służby 

nie skorzystają z okazji, żeby wyegzekwować ewentualne złe wykonawstwo, jest 

nieprawdziwa  

i lekko obraźliwa. Zapewne widzieliście Państwo, ile razy ul. 3 Maja już była poprawiana  

i myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to też tak będzie. To jest głos przeciwko temu 

wnioskowi”. 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – zabierając głos, powiedział: „Pan radny Marcin 

Fijołek powiedział, że żaden radny z klubu Rozwój Rzeszowa nie był podczas przerwy na  

ul. 3 Maja, co jest nieprawdą. Ja byłem i z jeszcze większą stanowczością uważam, że nie 

macie racji”. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Pana 

Waldemara Szumnego, dotyczącym ujęcia w budżecie kwoty 20 000 zł,  

z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy.  
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Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych,  

13 radnych głosowało przeciw. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  

2018 r. została przyjęta 13 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych i 5 głosach 

wstrzymujących. 

 

 

 

Ad. 3.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn w 2018 roku (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn  

w 2018 roku została przyjęta jednogłośnie – 21 głosami „za”. 

 

Ad. 4.  

 

1. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 

że:  

a) Kolejna sesja odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r., 

b) Po zakończeniu sesji odbędzie się posiedzenie Kapituły ds. Honorowych 

Wyróżnień. 

 

2. Rada Miasta przyjęła bez uwag Protokół Nr LIX/1/2018 z LIX sesji odbytej  

w dniu 22 maja 2018 r. 

 

3. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – 

poinformował: 

 

a) W rankingu opracowanym przez Gazetę Wyborczą 92% mieszkańców 

Rzeszowa uznało, że w naszym mieście mieszka się bardzo dobrze. To 

najlepszy wynik spośród 21 największych miast Polski. Rzeszów okazał się 

również zwycięzcą zestawień: czystość i estetyka – 97% pozytywnych 

odpowiedzi, stan dróg i chodników – 90%, oferta edukacyjna  

– 82%, infrastruktura miejska – 81%.  
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b) Miasto Rzeszów i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

zdobyło nagrodę w konkursie TOP – Inwestycje Polski Wschodniej 2018 za 

realizację inwestycji „Modernizacja oczyszczalni i budowa suszarni 

osadów w Rzeszowie”. 

c) Miasto Rzeszów zajęło III miejsce wśród miast wojewódzkich w rankingu 

Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota podsumowującym wydatki 

inwestycyjne samorządów w latach 2015 – 2017. Miasto Rzeszów zajęło 

również II miejsce wśród miast wojewódzkich w rankingu 

podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków  

UE w latach 2014 – 2017 oraz IV miejsce wśród miast wojewódzkich  

w klasyfikacji ogólnej rankingu „Sukces kadencji 2014 – 2018”.  

W zestawieniu wzięto pod uwagę poziom osiągniętych wskaźników  

w rankingach: finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym  

i społecznym. 

d) Rzeszów zajął II miejsce w rankingu Najlepszych Samorządów 

„Rzeczpospolitej” 2018 w kategorii Miasta na prawach powiatu. Nasze 

miasto zostało wyróżnione za prowadzenie przez Prezydenta Rzeszowa 

zrównoważonej polityki we wszystkich obszarach oraz duże 

zaangażowanie w ochronę środowiska.  

e) Miasto Rzeszów otrzymało tytuł „Symbol Polskiej Samorządności  

2018”. Program Symbol jest prowadzony przez „Monitor Rynkowy”  

i „Monitor Biznesu” w oparciu o ścisłą metodologię, potwierdzający 

najwyższą jakość, skuteczność zarządzania i politykę zrównoważonego 

rozwoju. 

f) W rankingu opracowanym przez Sejmową Komisję Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Administracji i Nauk 

Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła 

Promocyjnego „Teraz Polska” Miasto Rzeszów zajęło III miejsce, w 

kategorii miast na prawach powiatu. Ranking ma na celu monitorowanie 

zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów, 

jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie 

opracowanych wzorców. Ranking jest opracowywany na podstawie  

15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są  

m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób 

pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na  

1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców 

korzystających z oczyszczalni ścieków. 

g) W najnowszym raporcie „Bank dobrych praktyk samorządowych” 

Rzeszowski Inteligentny System Transportowy został przedstawiony jako 

wzór do naśladowania dla innych włodarzy miast w Polsce. 

h) Rzeszów zanotował najwyższy wzrost % ludności wśród wszystkich miast 

wojewódzkich. Z analizy Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 
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wynika, że w Rzeszowie w okresie od czerwca 2017 roku do czerwca  

2018 roku stwierdzono najwyższy wzrost % mieszkańców spośród 

wszystkich miast wojewódzkich – 0,9%.  

i) Ranking Złota Setka Gmin Podkarpacia to podsumowanie osiągnięć 

samorządów województwa podkarpackiego. Został opracowany przez 

zespół z Małopolskiego Instytutu Gospodarczego oraz Polskiego 

Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie, przy współudziale kapituły 

Gazety Codziennej Nowiny. Na pierwszym miejscu zestawienia wśród 

gmin miejskich znalazł się Rzeszów. Nasze miasto zostało także 

nagrodzone tytułem „Lider globalizacji”. Wyróżniony został również 

Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa, zdobywając I miejsce w zestawieniu 

„Samorządowiec Województwa Podkarpackiego 2018”. 

j) Miasto Rzeszów i Prezydent Tadeusz Ferenc otrzymali wyróżnienie – 

Inwestor na Medal, w konkursie „Budowniczy polskiego sportu” za 

wyjątkowe zaangażowanie w budowę lub modernizację obiektów 

sportowych i rekreacyjnych w Polsce.  

k) Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu wraz z Kapitułą 

konkursu przyznała Prezydentowi Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi tytuł 

„Lider z powołania” w kategorii Lider rozwoju regionalnego. Konkurs 

promuje przedsiębiorczość i osiągnięcia oraz nagradza najbardziej 

kreatywnych ludzi i dynamicznie rozwijające się firmy. 

l) W opublikowanym przez Newsweek rankingu najlepszych polskich 

prezydentów mijającego dziesięciolecia tygodnika „Newsweek”, Tadeusz 

Ferenc – Prezydent Rzeszowa, został najlepszym prezydentem wśród 

prezydentów miast wojewódzkich w Polsce. 

 

4. Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – pogratulował radnemu 

Panu Mirosławowi Kwaśniakowi odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi przez 

Prezydenta RP. 

 

Ad. 5. 

 

Pan Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – 

przestawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2017/2018. Prezentacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „W imieniu 

własnym i Komisji Edukacji chcę podziękować Panu dyrektorowi i Wydziałowi Edukacji za 

wspaniałe opracowanie informacji dotyczącej wyników edukacyjnych i wychowawczych. Jest 

to niezwykły sukces bycia liderem w tak trudnej dziedzinie, jaką jest nauka. Wspólna praca 

wielu osób doprowadziła do tego, że wyniki są zachwycające. Stąd moja prośba, by w budżecie 

Miasta uwzględnić środki finansowe, który pozwoliłyby podnieść dodatek motywacyjny. 
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Wiem, że nie jest to łatwe, gdyż nasze Miasto niezwykle dynamicznie się rozwija i jest dużo 

pomysłów na nowe inwestycje, zwłaszcza na terenach przyłączonych, ale pamiętajmy, że 

wszystko zaczyna się od nauki. Chciałbym, abyśmy się nad tym pochylili, zwłaszcza, że to 

było, jest i będzie narzędziem dla lepszej pracy dyrektorów szkół, którzy chcą motywować 

swoich pracowników, żeby ta praca była coraz lepsza”. 

 

Radna Pani Maria Warchoł – powiedziała: „Materiał został przygotowany bardzo 

starannie, obszernie i zawiera istotne argumenty dotyczące stanu naszej rzeszowskiej 

edukacji. Zgadzając się z moim przedmówcą, chcę zwrócić uwagę na kilka istotnych 

zagadnień, zawartych w tym dokumencie, a mianowicie chodzi o liczbę laureatów w 

rzeszowskich szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018. Mówi się, że 

mamy zbyt małą liczbę laureatów konkursów i olimpiad. Z dokumentu wynika, że mamy 105 

laureatów szkół podstawowych i gimnazjów, w tym w gimnazjum Nr 9 – 50 laureatów, w 

gimnazjum Nr 8 – 11 laureatów. Na uwagę zasługuje również fakt, że na remonty 

przeznaczono ponad 3 mln złotych, natomiast na inwestycje ponad 26 mln złotych. Chcę 

również podkreślić, że wyniki egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz egzaminy 

potwierdzające kwalifikacje zawodowe są na bardzo wysokim poziomie. Ten dokument 

potwierdza również, że Rzeszów promuje uczniów wybitnie zdolnych, a temu służy Program 

Stypendialny Miasta Rzeszowa. Na podkreślenie zasługuje również to, że Miasto stara się 

pokazywać młodzieży właściwe wzorce  

i kierunki rozwoju. Chciałam podziękować Panu Prezydentowi, Wydziałowi Edukacji oraz 

Radzie Miasta za to, że wspólnymi siłami Rzeszów osiągnął tak wspaniałe wyniki”. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 

głos, powiedział: „Chciałabym podkreślić wyraźnie i poprosić, również za pośrednictwem 

mediów, by przekazać głosy z Rady Miasta oraz od Pana Prezydenta, że te sukcesy są przede 

wszystkim zasługą nauczycieli. Poza tym, ta wdrożona reforma znakomicie się w Rzeszowie 

udała”. 

 

Radna Pani Danuta Solarz – zgłosiła propozycję wprowadzenia w klasach I – III 

szkoły podstawowej obowiązkowej bezpłatnej nauki pływania.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Zrobiliśmy wszystko, by naprawić to, co reforma edukacji psuje, 

jednak nie wszystko było możliwe. W szkołach podstawowych wprowadzono rozpoczęcie zajęć 

od godziny 7.10 i 7.30, zwiększyła się również ilość zajęć rozpoczynanych w godzinach 

późniejszych, gdyż przepisy nie pozwalały na przenoszenie całych klas do innych obiektów. 

To, co nas czeka za rok będzie jeszcze gorsze, bo w tych samych obiektach szkół podstawowych 

przybędzie jeszcze jedna klasa.  Należy się spodziewać, że jeszcze większa liczba dzieci będzie 

miała nieregularne godziny zajęć. Co więcej, w klasach siódmych i ósmych jest realizowana 

nowa podstawa programowa, przygotowana w dużym pośpiechu, co spowodowało totalne 

przeładowanie materiału. Robimy, co możemy i rzeczywiście organizatorom, dyrektorom, 

nauczycielom należą się słowa uznania. Być może należy się zastanowić, czy nie skierować 
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pod adresem parlamentu lub Ministerstwa Edukacji pewnych postulatów, które by nam za 

rok ułatwiły funkcjonowanie dzieci w dotychczasowych obiektach. W tym dokładnie i 

starannie przedstawionym opracowaniu jest jedna niepokojąca informacja, a mianowicie, 

trochę gorsze mamy wyniki egzaminów z języka angielskiego. Czy jest pomysł, by jakość lub 

efekty tego nauczania były lepsze? Chcę również zapytać, z uwagi na wprowadzenie szkół 

branżowych, czy oprócz nazwy zmieniło się coś jeszcze? Czy szkoła branżowa jest istotnie 

czymś innym, niż zasadnicza szkoła zawodowa?” 

 

Pan Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa –  

w odpowiedzi, wyjaśnił: „Przypomnę, że język angielski jest obowiązkowy na każdym 

poziomie edukacyjnym. Dzisiaj też rodzice wybierają drugi język i więcej pracy poświęcane 

jest na ten drugi język, oprócz oczywiście dodatkowego języka chińskiego, co jest novum  

w Rzeszowie i nigdzie w Polsce tego nie ma. Dodatkowo bardzo rozwija się język hiszpański,  

a w odwrocie jest język niemiecki. Mam nadzieję, że po prostu trzeba zintensyfikować prace 

nad rozwojem języka angielskiego. W szkole podstawowej Nr 18 i 21 mamy już klasy 

dwujęzyczne. Można zakładać klasy dwujęzyczne od poziomu klasy siódmej i to czynimy. 

Odnośnie natomiast szkół branżowych, to w pierwszym roku, na 4 000 rekrutowanych dzieci 

do klas pierwszych, około 170 osób wybrało szkoły branżowe. W roku bieżącym szkoły 

branżowe wybrało 147 osób, co powoduje, że jakby sama zmiana szyldu nie przyniosła 

rewolucji. Wspólnie z mediami staramy się promować szkolnictwo zawodowe, tak jak tylko 

możemy  

i wyposażać je w najnowocześniejszy sprzęt, realizując chociażby projekt – „Podkarpacie 

stawia na zawodowców”. Zainteresowanie technikami jest ogromne, natomiast szkoły 

branżowe nie znalazły jeszcze takiego uznania wśród dzieci i rodziców.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem – „Odnośnie 

języka angielskiego – przepisy mówią o tym, że obowiązkowy podział na grupy odbywa się 

wtedy, gdy klasa liczy, co najmniej 24 osoby. Myślę, że jesteśmy w stanie wygospodarować 

środki, by dzielić te klasy na grupy np. jeżeli klasa liczy 20 osób. Przecież zdajemy sobie 

sprawę, że nauczanie języków w takiej dużej grupie jest mało efektywne”. 

 

Pan Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa –  

odnosząc się do powyższej wypowiedzi poinformował, że takie praktyki są już 

stosowane, szczególnie w klasach, które z jakichś powodów stały się mniej liczne.  

 

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

Prezydent od kilkunastu lat organizuje spotkania z przedsiębiorcami, przede wszystkim po to, 

aby się dowiedzieć, jakie kierunki kształcenia dostosować do rynku pracy. Trochę się nam to 

udało, gdyż liczba oddziałów w technikach zdecydowanie się zwiększyła, chociażby przez to, 

że są klasy patronackie w Zespole Szkół Mechanicznych, w Zespole Szkół Energetycznych 

oraz  

w Centrum Kształcenia Ustawicznego na osiedlu Baranówka”. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ponownie zabierając 

głos, powiedział: „Ministerstwo Edukacji miało dobry pomysł, żeby wydłużyć przerwy  

w szkołach z 5 do 10 minut. Niestety, na skutek tego przegęszczenia Ogólnopolskie 

Porozumienie Organizacji Samorządowych wyjednały w ministerstwie zgodę na to, że 

decyzje w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół. Według mojej wiedzy, nauczyciele nie są 

entuzjastami tego pomysłu, gdyż będą musieli dłużej zostać w szkole. To taka delikatna 

sugestia, że może warto na to nalegać”. 

 

Na wniosek Klubu Rozwój Rzeszowa ogłoszono 15 minut przerwy. 

 

Ad. 6. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 52/4/2018 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr LXVI/2/2018 stanowi załącznik nr 12 do protokołu).  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos, powiedział: „Do tej pory była tam 

zabudowa jednorodzinna i tereny zielone. Czy teraz będzie tam zabudowa wielorodzinna? 

Czy zgłoszone wnioski pochodziły od mieszkańców, czy od osób, które kupiły grunty i chcą w 

tym miejscu realizować zabudowę wielorodzinną?” 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: „Na 

tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest tam 

wyłącznie zabudowa jednorodzinna. Wnioski pochodzą od właścicieli prywatnych”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  

Nr 52/4/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka została przyjęta 

jednogłośnie – 17 głosami „za”. 

 

Ad. 7. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 53/5/2018 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Rzeszowa na osiedlu Staromieście (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr LXVI/3/2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
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Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 53/5/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Staromieście została przyjęta 

jednogłośnie – 17 głosami „za”. 

 

Ad. 8. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 302/7/2018 po południowej stronie  

ul. Olbrachta w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony 

na druku nr LXVI/4/2018 stanowi załącznik nr 14 do protokołu).  

 

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

powiedział: „Mam pewne wątpliwości, czy to nie zmierza do tego, by kosztem przestrzeni 

publicznej powiększyć działki zabudowywane, a później na tych ulicach będzie tłok, bo nie 

będzie gdzie zatrzymać samochodu”. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi 

wyjaśniła: „To jest II linia zabudowy. W tej chwili stan faktyczny wygląda inaczej, tereny są 

zabudowane praktycznie zabudową jednorodzinną. Te tereny nie są publiczne, są w dalszym 

ciągu prywatne. Nie zostały wykupione i nie zostały zrealizowane”. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Widzę, że 

w dalszym ciągu w mieście pokutuje taka praktyka, że przystępuje się do małych, cząstkowych 

planów. Jeżeli przystępujemy do opracowania planu, który obejmuje obszar o powierzchni  

1,74 ha, zastanawiam się, do czego to zmierza. Mieszkańcy pytają, dlaczego nie opracowuje 

się planów dla całych osiedli? Mieszkańcy osiedla Słocina od ponad 10 lat czekają na 

opracowanie planu dla całego osiedla. Dzisiaj się dowiedziałem, że przy ul. Witolda, 

bezpośrednio przy potoku Młynówka, jest wystawionych do sprzedaży, pod zabudowę 

komercyjną, 13 działek miejskich. Należy się zastanowić, czy nie wstrzymać się ze sprzedażą 

tych działek, ponieważ to jest ostatni teren retencyjny przy potoku Młynówka. Jeżeli zostaną 

one zakupione przez dewelopera, to mieszkańcy Słociny i Mieszka I będą się chyba musieli 

wyprowadzić, w obawie o swoje bezpieczeństwo, bo wiemy czym grozi wylanie potoku 

Młynówka. Należy się również zastanowić nad zmianą praktyki, tak by Biuro Rozwoju 

Miasta opracowało kompleksowe plany dla całych osiedli”. 

 

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

powyższego, powiedział: „Temat był wielokrotnie poruszany i wiadomo, że kiedy wydaje 

się pozwolenia na budowę na tym terenie, to inwestor jest zobowiązany zapewnić podziemne 

zbiorniki, które są obliczone na to, by przyjąć falę powodziową”. 
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Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – powiedział: „Okazuję się, że system drenażu, który 

był w latach 50 – tych tam wybudowany, został w wielu miejscach przerwany i te źródła 

wybijają. Jest to problem, który należałoby rozwiązać wspólnie z Wodami Polskimi, ale jako 

Miasto powinniśmy się zaangażować”. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśnił: „Jeśli chodzi o uszkodzone melioracje i drenaże, był tzw. Podkarpacki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych, który odpowiadał za melioracje i drenaże na terenie, który 

mu podlegał. Ponadto, może się Pan udać do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Wód Polskich  

i powiedzieć, by zrealizowali inwestycję, która nie jest zrealizowana przez kilka lat. Odnośnie 

Pana zarzutu, że przez budowę bloków czy Makro zalewa mieszkańców – jest to nieprawda, 

gdyż wszystkie te obiekty, od czasu powodzi w 2010 roku, mają mieć retencję wody taką, która 

umożliwi zgromadzenie nadmiaru wody i jej wypompowanie po opadnięciu wody. Ten ciek 

nigdy nie był własnością Miasta, natomiast Miasto w swej działalności zawsze zabezpiecza 

mieszkańców, aby nie ucierpieli z tytułu powstałych inwestycji”. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – ad vocem: „Ma Pan rację, że potok Młynówka należy 

do Wód Polskich, ale osoby, które tam mieszkają są mieszkańcami Miasta Rzeszowa. 

Odnośnie ul. Witolda, wspólnie z mieszkańcami od pół roku prosimy, żeby deweloper, który 

rozjeździł tę drogę, utwardził ją”. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – powiedziała: 

„Robimy plany dla terenów, które mają powierzchnię 700 ha i więcej. Na całe osiedle Słocina  

z uwagi na tryb, procedowanie jest w 3 fragmentach, w tej chwili już na etapie przygotowania 

do uzgodnień. Natomiast, co do tego małego fragmentu, dlatego robimy to w ten sposób, gdyż 

nie ma możliwości prawnej uchylenia planu, który po 20 latach stracił aktualność. Można go 

tylko zastąpić nowym. Instytucja oceny aktualności planów, analizy zmian  

w zagospodarowaniu służy raz w kadencji temu, by te wszystkie wnioski wpływające w czasie 

kadencji przeanalizować i wytypować ogromne obszary i czasem pojedyncze, niewielkie 

fragmenty do zmiany”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 302/7/2018 po południowej stronie  

ul. Olbrachta w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie – 22 głosami „za”. 

 

Ad. 9. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 303/8/2018 przy ul. Bajecznej w Rzeszowie 
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(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr LXVI/5/2018 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 303/8/2018 przy ul. Bajecznej w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami „za”. 

 

Ad. 10. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 304/9/2018 w rejonie al. Powstańców 

Warszawy w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik 

nr 16 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, czy jest 

przeszkoda, by objąć miejscowym planem większy obszar? 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśniła: „Są to plany zagospodarowania, więc jeżeli teren jest zagospodarowany w oparciu 

o ważne do 2004 roku plany szczegółowe i plan ogólny, nie widzieliśmy podstaw do 

opracowywania planów dla terenów zagospodarowanych. Jesteśmy w trakcie prac nad 

planem, który obejmuje teren od ul. Kozienia do ul. Kopisto”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 304/9/2018 w rejonie al. Powstańców 

Warszawy w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie – 21 głosami „za”. 

 

Ad. 10a.  

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

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 (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu). 

Wyjaśniła, że Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził 

nieważność uchwały z dnia 28 sierpnia 2018 r. 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 w związku z błędami 
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redakcyjnymi związanymi z opracowaniem tekstu jednolitego uchwały. Po 

wprowadzeniu korekt w niezbędnym zakresie i braku konieczności ponawiania 

procedury sporządzania projektu zmiany, został ponownie przedłożony do 

uchwalenia.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: 

„Chcielibyśmy wiedzieć, czy są takie same zapisy, jak w podjętej poprzednio uchwale i czy one 

zostały wpisane w poprzednią uchwałę i czy teraz mamy tekst jednolity uchwały”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział „Odnośnie 

załatwienia tej sprawy, to aż Prezydent musiał interweniować w Urzędzie Wojewódzkim. 

Uważam, że jest to utrudnianie pracy Miasta”. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos, powiedział: „Opiniowaliśmy tę uchwałę 

przed sesją sierpniową, ale prosiłbym o jasne sprecyzowanie i zadeklarowanie, że jest to ta 

sama uchwała i że te zmiany, które zostały wprowadzone nie wpływają na zapisy 

merytoryczne tej uchwały, którą przyjęliśmy na sesji”. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśniła: „Po ocenie rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego, został 

wskazany sposób do doprowadzenia zgodności z techniką prawodawczą, poprzez przesunięcie 

niektórych zapisów do przepisów zmieniających”. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Jest to kolejny przykład takiej historii, bo tak naprawdę mówimy o biurowcu,  

z którym wiąże się powstanie nowych miejsc pracy. Należy iść do przodu, bo za chwilę ktoś 

inny, w innym miejscu niż Rzeszów, to wybuduje”. 

 

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 została przyjęta 19 głosami „za”, przy 2 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad. 11. 

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

 

Pan Grzegorz Koryl – Przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady 

Miasta Rzeszowa – poprosił o rozważenie wprowadzenia zmiany w Części  
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V Rozdział IV § 30 projektu uchwały, poprzez zmianę zapisu, iż czas wystąpienia 

osoby składającej oświadczenie nie może przekroczyć 10 minut, a nie jak jest 

proponowane 3 minuty.  

 

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

powyższego, powiedział: „W statucie przewidujemy, że podczas dyskusji nad uchwałami, 

przedstawiciel klubu ma niegraniczony czas wystąpienia. Natomiast zapis w § 30, dotyczy 

oświadczeń w różnych sprawach. Proponuję zmianę zapisu, że czas wystąpienia nie może 

przekroczyć 5 minut”. 

 

Radni nie zgłosili sprzeciwu wobec powyższej propozycji.  

 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa została przyjęta 

jednogłośnie – 21 głosami „za”. 

 

Ad. 12.  

Zdjęty. 

 

Ad. 12a. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie 

w rejonie ulicy: Brydaka (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik 

nr 19 do protokołu). 

W ramach autopoprawki, poprosił o zmianę zapisu w § 1 projektu uchwały; zapis 

brzmi: „Annie Blacharskiej”, powinno być: „Annie Blicharskiej”. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w 

Rzeszowie w rejonie ulicy: Brydaka, wraz z autopoprawką, została przyjęta 

jednogłośnie  

– 21 głosami „za”. 

 

Ad. 12b. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została 

przyjęta jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

Ad. 12c. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie  

– 21 głosami „za”. 

 

Ad. 12d. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Mam pewne zastrzeżenia, gdyż Pani Bratyńska podczas spotkania 

ze mną zgłosiła, że dotychczas miała dzierżawę na budynek i niewielki teren obok budynku. 

Dzisiaj proponujemy jej dzierżawę wyłącznie po obrysie budynku, w związku z czym, 

prowadzona w tym miejscu działalność gospodarcza zostanie pozbawiona miejsca 

parkingowego. Projekt uchwały, z uwzględnieniem tego miejsca parkingowego, był 

przygotowywany uprzednio, jednak na skutek interwencji Komisji Gospodarki Komunalnej, 

zostało to zmienione i mam wątpliwości, czy słusznie”. 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– w odpowiedzi, wyjaśnił: „Pani Bratyńska od ponad 30 lat dzierżawiła działkę  

nr 289/2 i dzierżawiąc całą działkę przed tym budynkiem, miała możliwość skorzystania  

z jednego miejsca postojowego, gdzie przy prowadzeniu działalności gospodarczej to miejsce 

było jej pomocne. Na skutek sugestii zgłoszonych podczas posiedzenia Komisji Gospodarki 

Komunalnej, ograniczyliśmy przedmiot dzierżawy tylko do powierzchni po obrysie budynku. 

Zdaniem Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, samochód zaparkowany przed 

budynkiem utrudniał korzystanie z placu targowego, znajdującego się za budynkiem”. 
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Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 

Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „W ocenie samorządu 

osiedla Tysiąclecia, w poprzednich okresach przestrzeń przed budynkiem nie była 

wykorzystywana przez użytkownika. W ostatnim czasie, kiedy obiekt został wynajęty, 

wprowadzono oddział PZU, zaparkowany samochód stanowił ograniczenie przejścia 

chodnikiem. Wzdłuż chodnika zatrzymują się również samochody, a jest mały rynek zielony. 

Natomiast, wzdłuż ulicy Kochanowskiego jest sporo miejsc parkingowych, gdzie nie wyklucza 

się możliwości zaparkowania przez dzierżawców”. 

 

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

powyższej wypowiedzi, powiedział: „Mówienie o tym, że na ulicy Kochanowskiego są 

miejsca do parkowania, to iluzja. Pozbawienie takiego obiektu, chociażby jednego, miejsca 

parkingowego jest przesadne. Zgłaszam wniosek, by poszerzyć obszar dzierżawy o to miejsce 

parkingowe”.  

 

Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 

Miasta Rzeszowa – ponownie zabierając głos, powiedział: „Osiedle Tysiąclecia jest 

osiedlem zwartym, gdzie brakuje miejsc do parkowania. Zwróćmy uwagę, że jest to teren 

miejski, a chcemy dodatkowo zgodzić się na poszerzenie dzierżawy, czyli zablokowanie tej 

przestrzeni. Ten najemca ma miejsca do zaparkowania. Natomiast, jest to rynek zielony, gdzie 

powinni mieć możliwość zatrzymać się kupujący. Uważam za niezasadne przyjęcie innego 

rozwiązania i zgodę na poszerzenie zakresu dzierżawy”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał, „czy usytuowanie omawianego miejsca 

parkingowego można zaprojektować w ten sposób, by nie kolidowało z tym, o czym mówił 

przedmówca?” 

 

Pan Wiesław Buż – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Proponowałbym, aby wycofać wniosek dotyczący poszerzenia dzierżawy i przyjąć uchwałę  

w proponowanym brzmieniu. Jest opinia Rady Osiedla, że rzeczywiście utrudnia to 

funkcjonowanie zielonego rynku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w późniejszym terminie 

załatwić tę sprawę”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgodził się  

z propozycją wycofania wniosku.  

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie została przyjęta 19 głosami „za”, 

przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 13. 
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Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości  

w użytkowanie wieczyste (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości  

w użytkowanie wieczyste została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami „za”. 

 

 

 

 

Ad. 14. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej została przyjęta jednogłośnie – 19 

głosami „za”. 

 

Ad. 15. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 25 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego została przyjęta jednogłośnie – 15 

głosami „za”. 

 

Ad. 15a. 
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Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 26 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 przyjęta jednogłośnie – 17 

głosami „za”. 

 

Ad. 15b. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Miejskiej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Miejskiej została przyjęta jednogłośnie – 17 

głosami „za”. 

 

Ad. 16. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

została przyjęta jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

Ad. 16a. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

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

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

została przyjęta jednogłośnie – 17 głosami „za”. 

 

Ad. 16b. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 30 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty została przyjęta jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

 

 

 

Ad. 16c. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres  

20 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt uchwały, wraz 

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres  

20 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta 

jednogłośnie – 15 głosami „za”. 

 

Ad. 17.  

Zdjęty. 

 

Ad. 18.  

 

Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu 

Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 

Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 

 

Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 

Miasta Rzeszowa – zabierając głos, powiedział: „Na posiedzeniu Komisji bardzo 
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szczegółowo omówiliśmy zmiany w Strategii ZIT. W 2017 roku spółdzielnia złożyła swoje 

uwagi, co do rozszerzenia obszaru wsparcia, czyli od rejonu kolei, łącznie z parkiem przy  

ul. Rycerskiej, ul. Sienkiewicza do ul. Marszałkowskiej, w zakresie termomodernizacji 

budynków. Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała wniosek, rozszerzając ten zakres. Niemniej 

jednak, przy aktualizacji Strategii ZIT, zostaliśmy negatywnie ocenieni przez komisję, która 

nie uznała za zasadne, wprowadzić z listy rezerwowej do listy podstawowej tych zadań, o 

które wnioskowała spółdzielnia. Chciałbym zapytać, czy komisja oceniająca wnioski składa się 

ze wszystkich członków ROF –u, czy jest to komisja zewnętrzna?” 

 

Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu 

Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, wyjaśnił: „Uwaga zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych dotyczyła tego, że nie zostało to ujęte w programie rewitalizacji, czego pokłosiem 

jest takie,  

a nie inne ujęcie w Strategii, ze względu na opinię zespołu opiniującego Lokalny Program 

Rewitalizacji naszej gminy. Tego typu przedsięwzięcia, jak termomodernizacja nie mogły być 

przedmiotem rewitalizacji. Zauważenie konieczności przeprowadzenia termomodernizacji  

w obiektach budownictwa wielorodzinnego jest podkreślone zarówno w Strategii, jak  

i w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Odnośnie źródła finansowania, Strategia może 

wskazywać tylko te źródła, które zgodnie z uzgodnieniami z instytucją zarządzającą są 

zgodne z zakresem”.  

 

Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 

Miasta Rzeszowa – ponownie zabierając głos, powiedział: „Zapoznajemy się  

i monitorujemy wszelkie programy mogące dać nam wsparcie, ale niestety nie ma takowych 

programów. Liczyliśmy na to, że w Programie ZIT opinia decydentów w tym zakresie będzie 

pozytywna. Stąd też, w imieniu mieszkańców, mimo, że dużo zapisów jest bardzo 

korzystnych, nie będę mógł pozytywnie go ocenić”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego została przyjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad. 19. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

Domu dla Dzieci „MIESZKO” poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo – 

wychowawczej pod nazwą Dom dla Dzieci „BOLESŁAW”, oraz nadania statutu 

nowo powstałej placówce (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 33 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

Domu dla Dzieci „MIESZKO” poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo – 

wychowawczej pod nazwą Dom dla Dzieci „BOLESŁAW”, oraz nadania statutu 

nowo powstałej placówce została przyjęta jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

Ad. 19a. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 34 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok została przyjęta 

jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

Ad. 20. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego szkole podstawowej 

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

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie nadania numeru porządkowego szkole podstawowej 

została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami „za”. 

 

Ad. 20a. 

 

Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie 

rozpatrzenia skargi (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 36 

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

 

Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia 

skargi została przyjęta jednogłośnie – 17 głosami „za”. 

 

Ad. 21. 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – poinformował, że w dniu 10 października  

br. ok. 200 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 wzięło udział w Ogólnopolskim 

Konkursie Hymnów, który odbył się na rzeszowskim Rynku. Impreza odbyła się  

w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – poinformował, że w ubiegłym tygodniu do 

Prezydenta Miasta Rzeszowa została złożona petycja, dotycząca rewitalizacji parku 

przy ul. Dąbrowskiego, którą podpisało ponad 600 osób.  

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 

powyższej wypowiedzi poinformował, że rewitalizacja parku przy ul. 

Dąbrowskiego, od kilku miesięcy jest wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Media podają, że 

wzrośnie cena energii elektrycznej. W związku z tym, że radny Pan Waldemar Szumny jest  

w radzie nadzorczej, prosiłbym o informację, jaki będzie wzrost cen za energię. Będziemy 

musieli dostosować koszty zakupu energii do usług, które świadczymy dla naszych 

mieszkańców”. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 

odpowiedział: „Panie Prezydencie, jeżeli ma pan jakieś informacje w tej sprawie, to nie są 

one ani sprawdzone, ani prawdziwe”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Bardzo dziękuję, 

ucieszyła mnie ta informacja, czyli nie będzie podwyżki. Czy rady nadzorcze i prezesi, 

dostaną podwyżki z tego tytułu, że będzie większy przychód do firmy?” 

 

Ad. 22. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – powiedział: „Sprawa odmulenia rzeszowskiego zalewu 

jest mi bardzo bliska. Jak informują media, są problemy z odmuleniem, pojawiają się 

nieuzasadnione zarzuty ze strony dyrekcji Wód Polskich, że Pan Prezydent i my 

wykorzystujemy to  

w kampanii wyborczej. Na bieżąco śledziłem wnioski i dokumenty, jakie były składane  

w sprawie odmulenia zalewu, a teraz zarzuca się Miastu, że przy wydawaniu decyzji 
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środowiskowej, nie został uwzględniony teren Natura 2000, co jest nieprawdą. Prezes Wód 

Polskich zarzuca, że przez to Miasto może stracić dotację na odmulenie zalewu, w wysokości 

40 mln zł. Patrząc wstecz na decyzje Wód Polskich, odnoszę wrażenie, że Wody Polskie nie 

chcą odmulić zalewu”. 
 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśnił: „W ramach postępowania w zakresie ochrony przyrody – Odtworzenie pierwotnej 

pojemności zbiornika Rzeszów, została wydana decyzja środowiskowa przez Prezydenta 

Miasta Rzeszowa, która zawierała elementy wymagane dla obszaru Natura 2000. Od tej 

decyzji zostało złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. 

Cytuję: „Kolegium w swej decyzji stwierdziło, że po zapoznaniu się z raportem i jego 

uzupełnieniami, skład orzekający tut. kolegium stwierdza, że zawiera on prawnie wymagane 

elementy, jest spójny  

i rzetelny. Odnośnie dotacji, mieliśmy informacje, że jest podpisana umowa z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Również Pan Poseł Wojciech Buczak 

mówił, że pieniądze na ten cel są zarezerwowane. Miało być 42 mln zł z Unii Europejskiej  

i 7 mln zł z budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że tych pieniędzy nie ma, bo nie 

ma chęci realizacji tej inwestycji. Nie ma żadnych formalno – prawnych przeszkód, aby 

ogłosić przetarg na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj. Pieniądze dostają Wody Polskie w 

Rzeszowie ”. 

 

Podczas LXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pan Jerzy Jęczmienionka, Pan 

Kamil Skwirut, Pan Stanisław Ząbek, Pan Witold Walawender, Pan Waldemar 

Wywrocki, Pan Janusz Micał) zgłosili interpelacje, które stanowią kolejno załączniki 

nr od 37 do 47 do protokołu. 

 

Ad. 23. 

 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres 

od 18 września do 5 października 2018 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 48 do 

protokołu). 

 

Radny Pan Bogusław Sak – poinformował, że wyłoniono wykonawcę prac 

rewitalizacyjnych parku przy ul. Rycerskiej. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – poinformował, że w przyszłym tygodniu 

rozpoczynają się XXII Dni Kultury Marynistycznej.  

 

Na LXVI sesji odbytej w dniu 16 października 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa 

podjęła następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr LXVI/1547/2018 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
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2. Uchwała Nr LXVI/1548/2018 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r. 

 

3. Uchwała Nr LXVI/1549/2018 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r. 

 

4. Uchwała Nr LXVI/1550/2018 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Tyczyn w 2018 roku. 

 

5. Uchwała Nr LXVI/1551/2018 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Zmiany Nr 52/4/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu 

Przybyszówka. 

 

6. Uchwała Nr LXVI/1552/2018 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Nr 53/5/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Staromieście. 

 

7. Uchwała Nr LXVI/1553/2018 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 302/7/2018 po 

południowej stronie ul. Olbrachta w Rzeszowie. 

 

8. Uchwała Nr LXVI/1554/2018 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 303/8/2018 przy  

ul. Bajecznej w Rzeszowie. 

 

9. Uchwała Nr LXVI/1555/2018 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 304/9/2018 w 

rejonie al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie. 

 

10. Uchwała Nr LXVI/1556/2018 – 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. 

 

11. Uchwała Nr LXVI/1557/2018 – w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Rzeszowa. 

 

12. Uchwała Nr LXVI/1558/2018 – w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy: Brydaka. 

 

13. Uchwała Nr LXVI/1559/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 
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14. Uchwała Nr LXVI/1560/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej  

w Rzeszowie. 

 

15. Uchwała Nr LXVI/1561/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Kochanowskiego  

w Rzeszowie. 

 

16. Uchwała Nr LXVI/1562/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

 

17. Uchwała Nr LXVI/1563/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej. 

 

18. Uchwała Nr LXVI/1564/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. 

 

19. Uchwała Nr LXVI/1565/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej. 

 

20. Uchwała Nr LXVI/1566/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Miejskiej. 

 

21. Uchwała Nr LXVI/1567/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu. 

 

22. Uchwała Nr LXVI/1568/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu. 

 

23. Uchwała Nr LXVI/1569/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty. 

 

24. Uchwała Nr LXVI/1570/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy najmu na okres 20 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy. 

 

25. Uchwała Nr LXVI/1571/2018 – w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii  

ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

26. Uchwała Nr LXVI/1572/2018 – w sprawie przekształcenia Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej Domu dla Dzieci „MIESZKO” poprzez 
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wydzielenie z niej placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą Dom dla 

Dzieci „BOLESŁAW”, oraz nadania statutu nowo powstałej placówce. 

 

27. Uchwała Nr LXVI/1573/2018 – 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. 

 

28. Uchwała Nr LXVI/1574/2018 – w sprawie nadania numeru porządkowego 

szkole podstawowej. 

 

29. Uchwała Nr LXVI/1575/2018 – w sprawie podtrzymania stanowiska w 

sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku                                

z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad dokonał zamknięcia LXVI sesji Rady 

Miasta Rzeszowa. 

 

 

 

Płyta CD, zawierająca nagrania audio z LXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa, stanowi 

załącznik nr 49 do protokołu. 

 

 

Obrady trwały od godz. 8.30 do godz. 12.30. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała:  

 

Marta Perlak                                                                      Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Rzeszowa 

 

                                                                                               Andrzej Dec 

       Dyrektor  

Biura Rady Miasta  

 

 

 Mirosław Kubiak 
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