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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli  
Baranówka, gen. Władysława Andersa, Miłocin,  

które odbyło się w dniu 6 listopada 2012 r. 
 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  

 Przewodniczący Rady Osiedla Baranówka – Mateusz Maciejczyk 

 Przewodniczący Rady Osiedla gen. Władysława Andersa –  Paweł Lekacz 

 Przewodniczący Rady Osiedla Miłocin – Teresa Kurc 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sieńko  

 Dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Rzeszowa  

 Radni Rady Miasta Rzeszowa 

 
Porządek spotkania: 

1. Prezentacja Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisława Sienko dotycząca 
najważniejszych inwestycji w mieście. 

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla. 
 

Ad.1 

Wybrane projekty będące w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków UE: 

 

Projekty planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007 – 2013 

 „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 

 „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. 

Podczas prezentacji zwrócono szczególną uwagę, na fakt iż celem tego projektu jest 

kompleksowe rozwiązanie problemów funkcjonowania komunikacji zbiorowej na 

terenie miasta, jak i w jego okolicy, poprzez zwiększenie jej funkcjonalności oraz 
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efektywności ekonomicznej. Przedstawiono informacje nt. zakresu rzeczowego 

projektu oraz stanu jego realizacji. 

   
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2007-2013 

 „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w 

Rzeszowie”, 

 „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” 

 „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych 

Technologii”, - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”, 

 „Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I” 

 „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – 

Etap II”,  

  „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji 

Medycznej – PSIM”, 

 
Projekty współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 

 „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą 

ekspresową S-19 i autostradą A-4”, 

 „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”. 

 „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 

Rzeszowa”. 

 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 

 „Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich 

przedszkolach”, 

 „Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla 

pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa” 

 „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół 

podstawowych”. 

 „Podkarpacie stawia na zawodowców” 

 

Wykorzystanie środków unijnych. Wartość całkowita projektów realizowanych przy wsparciu 

finansowym Unii Europejskiej to 1,1 mld złotych. Wysokość dofinansowania to 759 mln 

złotych. Prezydent zwraca tak duża uwagę na ściąganie środków z zewnątrz, ponieważ dzięki 

temu nie potrzeba podnosić podatków. W latach 2004 -2006 miasto pozyskało 200 mln zł, a 

w latach 2007 – 2010 pozyskało 559 mln zł. Potwierdzeniem tego, że miasto Rzeszów jest 

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/poprawa-infrastruktury-placowek
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/przebudowa-ul-wieniawskiego
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/nowoczesny-urzednik-kompetentny-urzednik
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/nowoczesny-urzednik-kompetentny-urzednik
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/podkarpacie-stawia-na-zawodowcow
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liderem w pozyskiwaniu środków jest zajęcie pierwszego miejsca w rankingu Europejska 

Gmina - Europejskie Miasto. Kwota pozyskanych funduszy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wynosi 5173 zł. Środki unijne miasto wykorzystuje na: infrastrukturę drogową i 

telekomunikacyjną – 507,5 mln zł, Infrastruktura ochrony środowiska, gospodarki 

komunalnej, energetyczna i zapobieganie zagrożeniom - 114 mln zł, nowoczesne technologie 

i informatyzacja – 26,6 mln zł, infrastrukturę sportową – 28,3 mln zł, edukację i wychowanie 

– 57,8 mln zł, ochronę zdrowia i pomoc społeczną - 12 mln zł, promocję, kulturę i turystykę – 

10,5 mln zł, pozostałe – 1,8 mln zł. Liczba projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej to 

226 projektów. 

Gmina Miasto Rzeszów pozyskuje również środki z funduszy krajowych. Środki pozyskane ze 

środków krajowych Rzeszów wykorzystuje na: infrastrukturę sportową – 6,1 mln zł 

infrastrukturę drogową i telekomunikacyjną – 3,9 mln zł, Infrastruktura ochrony środowiska, 

gospodarki komunalnej, energetyczna i zapobieganie zagrożeniom – 2,1 mln zł, ochronę 

zdrowia i pomoc społeczną – 0,2 mln zł, promocję kulturę i turystykę – 0,1 mln zł. Liczba 

projektów dofinansowanych ze źródeł krajowych: 35 projektów. 

 

Najważniejsze inwestycje: 

 Kontynuacja modernizacji miejskiego układu komunikacyjnego i Budowa Systemu 
Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic; 

 Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4 to kwota 94 mln zł (w tym montaż 
ekranów za 25 mln zł) 

 Przebudowa ulic powiatowych w centrum Rzeszowa za prawie 26 mln zł; 

 Remont ul. Sikorskiego za 27 mln zł (w tym budowa ekranów akustycznych za prawie 
6,5 mln zł); 

 Budowa drogi łączącej ul. Podkarpacką z ul. Przemysłową czyli drogę krajową nr 9 z 
drogą ekspresową S19 na węźle w Kielanówce, oddana do użytku we wrześniu, 
kosztowała prawie 41 mln zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 
prawie 13 mln zł). Poprawiło to ruch    na ul. Podkarpackiej; 

 Budowa drogi łączącej ul. Lwowską z węzłem autostrady A 4 i z drogą ekspresową S19 
(wartość inwestycji to 81 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej prawie 60 
mln zł); 

 Budowa tunelu pod Al. Powstańców Warszawy – wartość projektu to 4,4 mln zł, 
połączy on ścieżkę rowerową z Lisiej Góry ze ścieżką rowerową na bulwarach i 
powstanie do końca obecnego roku; 

 Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i Okolic (okres 
realizacji to lata 2008 – 2014, wartość projektu to 415 mln zł, w tym dofinansowanie 
unijne 297 mln zł); 

 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportu Drogowego na terenie Miasta 
Rzeszowa i okolic (okres realizacji lata 2010 -2014, wartość tego projektu 16 mln zł, w 
tym dofinansowanie unijne to prawie 12 mln zł); 

 Ważną inwestycja była budowa Fabryki Wody za kwotę prawie 170 mln zł (w tym 
dofinansowanie unijne w wysokości prawie 72 mln zł), dzięki której woda w 
rzeszowskich kranach nadaje się do picia bez przegotowania; 
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 Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części Rzeszowa 
wartość tego projektu to prawie 51 mln zł (w tym dofinansowanie unijne 34 mln zł), 
dzięki czemu podczas powodzi zachodnia część miasta nie została podtopiona; 

 Posiadamy 10 kompleksów boisk, w tym 5 typu Orlik po 1,5 mln zł każdy. Hala 
sportowa przy IV Liceum Ogólnokształcącym. Na terenie Rzeszowa działa 
samoobsługowa wypożyczalnia rowerów na 100 rowerów, docelowo przewidziano 20 
stacji bazowych; 

 Autostrada A4 – będą na niej węzły, z których będzie można zjechać lub wjechać na 
autostradę: wschodni – połączenie ronda Kuronia z tym węzłem, centralny – 
przedłużenie ulicy Warszawskiej i z dojazdem w granicy Rzeszowa z Gminą Świlcza; 

 Droga ekspresowa S19. 
 
Ad. 2   
Następnym punktem była dyskusja oraz pytania dotyczące problemów osiedli: 
  
Pytanie: Czy zostanie zrobione oświetlenie ul. Migdałowej, Szafranowej, Rumiankowej, 
Miętowej, Tymiankowej, Morelowej i  kilku innych. 
Odpowiedz: Kompleksowy projekt jest w przygotowaniu. 
 
Pytanie: Przydałyby się dodatkowe telefony w przychodni na ul. Lubelskiej. 
Odpowiedz: Problem zostanie zgłoszony, jednak większość ludzi posiada  telefony 
komórkowe i nie wiem czy telefony stacjonarne w przychodni są  konieczne. 
 
Pytanie: Czy można liczyć na remont chodnika przy al. Wyzwolenia i ul. Lubelskiej ?  Chodnik 
jest  w opłakanym stanie. 
Odpowiedz: Remont będzie wykonany w 2013 roku, został on już zgłoszony do  budżetu. 

 
Pytanie: Czy jest możliwość wybudowania basenu lub obiecanego Aqua Parku? 
Odpowiedz: Jest szansa budowy basenu przy ul. Strzelniczej natomiast są starania odnośnie 
budowy Aqua Parku. Odpowiednim miejscem jest między kortami a uczelnią. 

 
Pytanie: Przystanki MPK są brudne i nieprzyjemne, chcielibyśmy aby miasto przyjrzało się 
temu problemowi. 
Odpowiedz: Miasto dołoży starań aby przystanki były czyste. 

 
Pytanie: Potrzebny jest remont ul. Miłocińskiej do ul. Tarnowskiej, czy jest to możliwe? 
Odpowiedz: Dokumentacja tej ulicy jest już w opracowaniu, projekt został zgłoszony do 
budżetu na rok 2013. 

 
Pytanie: Czy jest możliwa budowa autostrady od Świlczy do Babicy dla rozwiązania korków 
na ulicy Podkarpackiej ? 
Odpowiedz: Koszt takiej autostrady to ok 900 mln zł, trwają rozmowy z odpowiednimi 
organami o uzyskanie pieniędzy na budowę takiej obwodnicy, jednak na razie nie są one 
optymistyczne. Miasto nie może wydać tak ogromnej kwoty z budżetu Urzędu Miasta. 
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Pytanie: Czy możliwa jest budowa sprawnej kanalizacji deszczowej przy ul. Migdałowej, 
podczas obfitszego deszczu woda dostaje się z kanalizacji deszczowej do sanitarnej i 
powstają cofki. 
Odpowiedz: Dokumentacja takiej kanalizacji jest już w realizacji . 

 
Pytanie: Czy możliwe jest bezpośrednie połączenie komunikacyjne osiedla Baranówka z PKP? 
Odpowiedz: Będą prowadzone takie działania. 
 
Pytanie: Prosimy o bariery ochronne i balustrady przy ul. Wyzwolenia. 
Odpowiedz: Będą prowadzone rozmowy na ten temat z drogowcami. 

 
Pytanie: Czy wzrosną opłaty wywozu śmieci od mieszkańców do 14,04 zł ? Obecnie jest 5,85 
zł. 
Odpowiedz: Obecnie mamy ceny: 5,85 za mieszkanie a 8,80 za dom, płaci się  od osoby. 
Odnośnie informacji ze wywóz śmieci miałby kosztować 14,04 zł to jakieś nieporozumienie.  

 
Pytanie: W okolicy City Center będą tworzyły się korki czy miasto o tym  pomyślało ? 
Odpowiedz: Rzeszów nie jest jeszcze zakorkowany, w innych miastach jest o   wiele gorzej a 
mimo to i tak budowane są w Rzeszowie nowe drogi, a za   kilka    dni otworzymy nową 
okrągłą kładkę na al. Piłsudskiego.   

 
Pytanie: Przy placu zabaw Prymasa 1000-lecia jest niebezpieczny dojazd do  parkingu, może 
dojść tam do tragedii bo dzieci pchają się na jezdnie. Czy   można coś z tym zrobić? 
Odpowiedz: Ten plac zabaw został wybudowany przez Spółdzielnie  Mieszkaniową, nie 
możemy tam ingerować, lecz porozmawiamy o tym  problemie z odpowiednimi ludźmi. 

 
Pytanie: Czy możliwa jest budowa prawoskrętu koło ul. Obrońców Poczty  Gdańskiej ? 
Odpowiedz: Prawoskręty zostały już zaproponowane do budżetu, przetarg  został już 
ogłoszony. Przebudowa al. Wyzwolenia do ul. Lubelskiej będzie wykonana. 

 
Pytanie: Potrzebny jest remont chodnika i budowa miejsc postojowych przy osiedlu na                   
ul. Brydaka.  
Odpowiedz: Sprawa zostanie wzięta pod uwagę. 

 
Pytanie: Ulica Obrońców Poczty Gdańskiej jest w opłakanym stanie, Czy jest  możliwość 
remontu ? 
Odpowiedz: Ulica Obrońców Poczty Gdańskiej zostanie umieszczona w   budżecie. 
 
Pytanie: Czy jest możliwość budowy miejsc postojowych na ulicy Miłocińskiej  kolo zajezdni 
MPK ?  
Odpowiedz: Będą budowane parkingi ogólnodostępne, natomiast parkingi dla  samych 
mieszkańców nie będą wykonywane. 

 
 Pytanie: Czy możliwe jest wyłożenie placu na osiedlu Miłocin płytami  betonowymi ? 
Odpowiedz: Mamy tam konflikt sąsiedzki. 
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Pytanie: Czy podczas przebudowy ul. Miłocińskiej zostanie przeniesiona zajezdnia MPK ? 
Mieszkańcy ul. Waniliowej boją się uniedogodnień. 
Odpowiedz: Będziemy szukać takiego rozwiązania aby to nikomu nie  przeszkadzało. 

 
Pytanie: Wjazd na ul. Osmeckiego oraz wyjazd z niej jest utrudniony przez stojące na 
poboczach i chodnikach samochody. Wyjazd jest czasami tak niebezpieczny że grozi stłuczką, 
ponieważ nie widać pasa ruchu na który chcemy się włączyć, czy da się coś z tym zrobić? 
Odpowiedz: Zrobimy rozpoznanie tematu. 

 
Pytanie: Czy można spodziewać się większych pieniędzy na pomoc społeczną? 
Odpowiedz: Na pomoc społeczną wydajemy z budżetu ok. 100 mln zł.  Jest to wystarczająca  
  kwota.  
 
 
 
 
 

   Protokołował:  Konrad Waltoś 
    

 
 
 
 


