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Protokół Nr II/1/2014 
z II sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta Rzeszowa odbyło się uroczyste spotkanie 
opłatkowe, na którym Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz Jan Wątroba złożył 
wszystkim zebranym życzenia świąteczne. 

 
Na ustawowy stan 25 radnych w II sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło 

25 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  
II sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców 
Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników 
jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista 
obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy  
i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta.  
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 
porządek obrad II sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło sześć wniosków dotyczących zmiany 
proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych 
propozycji: 

 
1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 2a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. 
 
Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie 

wstrzymującym. 
 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o nie wprowadzanie do porządku obrad  
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości, wraz z udzieleniem bonifikaty. 
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3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 12a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 12b – projektu uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Rzeszowie. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 15a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu w ramach konkursu na realizację zadania 
„Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki 
zagranicznej 2015”, ogłoszonego przez Ministra Spraw Zagranicznych. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 
6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 18 – projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 
parkowi. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (21 głosami „za”). 
 

Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosił 
wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie - w punkcie 5a – projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego starań 
o budowę podkarpackiego odcinka drogi S-19. 
 

Wniosek został przyjęty 20 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych, bez 
głosów wstrzymujących. 
 
Następnie Radny Pan Marcin Fijołek - w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość 
zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie - w punkcie 5b – 
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informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie Rzeszowskiego Inteligentnego 
Systemu Transportowego (RIST). 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek 
przeciwny. 
 
Radni: Pani Jolanta Kaźmierczak i Pan Robert Homicki – poparli wniosek 
przedmówcy. 
 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Pana 
Marcina  Fijołka o wprowadzenie do porządku obrad – w punkcie 5b - informacja 
Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu 
Transportowego (RIST). 
 

Powyższy wniosek nie uzyskał akceptacji. Za wnioskiem głosowało  
10 radnych, 12 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 
Uzupełniony porządek obrad II sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
 

1. Złożenie ślubowania przez Radnego. 

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. 

(druk: II/2/2014). 

2a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. 

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym (druk: II/4/2014). 

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” (druk: II/3/2014). 

5. Oświadczenia i informacje. 

5a. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego starań 

o budowę podkarpackiego odcinka drogi S-19. 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa 

w Rzeszowie – część II (druk: II/5/2014). 
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7. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie (druk: 

II/6/2014). 

8. Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Trzebownisko. 

9. Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne. 

10. Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa. 

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

od przetargowego trybu zawarcia umowy (druk: II/7/2014). 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres 

kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej 

umowy (druk: II/8/2014). 

12a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych. 

12b. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie. 

13. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Miasta Rzeszowa na 2015 rok (druk: II/1/2014). 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii (druk: II/10/2014). 

15. Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie 

(druk: II/9/2014). 

15a. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach 
konkursu na realizację zadania „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego 
polskiej polityki zagranicznej 2015”, ogłoszonego przez Ministra Spraw 
Zagranicznych. 

16. Powołanie komisji i uzupełnienie składu osobowego komisji Rady Miasta 

Rzeszowa. 

17. Wybór Radnych do składu Kapituły ds. honorowych wyróżnień. 

18. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa. 

18a. Uchwała w sprawie nadania nazwy parkowi. 
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19. Interpelacje i zapytania. 

20. Sprawy różne. 

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

 
Przystąpiono do realizacji uzupełnionego porządku obrad. 

 
Ad.1 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił Panią Marię 
Warchoł o złożenie ślubowania. Odczytał tekst ślubowania: "Wierny Konstytucji  
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". 

Pani Maria Warchoł – powiedziała: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Ad. 2 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 
 
Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Rzeszowa. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. 

została przyjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 2a 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. 
została przyjęta 23 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 
wstrzymującym. 

Ad. 3 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 
 
Ad. 4 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Projektant”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” została przyjęta jednomyślnie (24 głosami „za”). 
 

Ad. 5 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
dokonał sprostowania oczywistej pomyłki w Uchwale Nr LXXX/1446/2014 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko  
i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”. Wyjaśnił, że pomyłka dotyczyła liczby dni 
po upływie których uchwała wchodzi w życie – zamiast 14 dni powinno być 30. 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Od 
siedmiu miesięcy Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło dochodzenie w sprawie 
prawidłowości realizowania i rozliczenia inwestycji pn.: „Przebudowa Parku Inwalidów 
Wojennych”. W wyniku prowadzonych kilkumiesięcznych działań i po przesłuchaniu 
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pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie stwierdzono, że inwestycja została 
przeprowadzona prawidłowo. Wątpliwości, które śledczy podjęli, najprawdopodobniej poprzez 
błędną informację, nie potwierdziły się. Otrzymaliśmy ostateczny protokół z Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, który potwierdza, że inwestycja została przeprowadzona prawidłowo i nie 
występują żadne nieprawidłowości w tym zakresie.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Przed wyborami ukazał 
się artykuł w jednej z gazet samorządowych, w której napisano, że po powrocie z Afryki byłem 
dyrektorem Transudu, który rzekomo doprowadziłem do upadku. Otóż jest to nieprawda.  
W tym czasie pracowałem jako główny księgowy i ekonomista w zakładzie samochodów,  
a następnie na stanowisku dyrektora MZBM. Myślę, że było to celowe działanie szkalujące 
moją osobę.” 
 
Ad. 5a 
Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego 
starań o budowę podkarpackiego odcinka drogi S-19. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Pierwsze rozmowy 
na ten temat z ministrami transportu Bułgarii, Węgier, Słowacji, Grecji i Litwy rozpoczęły się 
już w 2006 r. Podpisane zostały umowy z prezydentami Białegostoku i Lublina. Droga ta ma 
przebiegać od Salonik w Grecji do Kłajpedy na Litwie. Nie jest to temat nowy. Rozmowy  
prowadzone są już od kilku lat.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – powiedział: „Wszyscy wiemy, że nie jest to temat 
nowy. Powinniśmy mieć także świadomość, że zadaniem Rady Miasta jest to, żeby  
w tak ważnych sprawach przyjmować stanowiska i podejmować uchwały, a następnie kierować 
je do rządu. Musimy dążyć do tego, aby ta droga powstała jak najszybciej. Nie możemy odkładać 
tej sprawy na następne 20 lat. Lepsze skomunikowanie naszego regionu spowoduje, że być może 
pojawią się u nas nowi inwestorzy, a co za tym idzie powstaną nowe miejsca pracy.” 
 
Radny Pan Waldemar Wywrocki – stwierdził, że na chwilę obecną miastu bardziej 
potrzebne jest wykonanie połączenia między ul. Przemysłową, a ul. Staroniwską, niż 
droga S-19. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – uzupełniając 
wypowiedź Pana Prezydenta, powiedział: „Pierwsze informacje, pierwsze wzmianki 
dotyczące tej drogi były poruszane już za prezydentury Pana Aleksandra Kwaśniewskiego  
w rzeszowskim hotelu Prezydenckim i podczas spotkania w Zamku w Łańcucie, kiedy 
przyjmował prezydentów Europy Środkowej. Zapewne autorów tego pomysłu można szukać 
jeszcze wcześniej. Z pewnością należy stwierdzić, że budowa tej drogi jest dla Województwa 
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Podkarpackiego i Rzeszowa, położonego u zbiegu dwóch traktów komunikacyjnych 
Norymberga i Kijów oraz szlaku Via Baltica (Via Carpatia) wielką szansą na rozwój przez 
następne kilkadziesiąt lat. W interesie naszego województwa, naszego miasta, jest jak 
najszybsze powstanie tej drogi. Z uwagi na brak środków inwestycja została odsunięta w czasie. 
Okazało się, że budowa dróg w Polsce jest znacznie droższa niż w Europie. Zapewniam, że 
wśród samorządowców Rzeszowa idea ta zawsze znajdzie poparcie i przychylność, bo dla 
Rzeszowa jest rzecz niezwykle ważna. Osobiście podzielam i wspieram starania jednego  
z aktywniejszych europosłów Pana Tomasza Poręby. Mam wrażenie, że przedstawione nam 
stanowisko jest niedopracowane. Uważam, że wpisywanie projektu na listę Junckera nie jest 
trafione, ponieważ na tę listę powinny być wpisane projekty innowacyjne. Reasumując 
popieram ideę, jednakże stanowisko należy dopracować i nie powinno ono mieć charakteru 
politycznego.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że oczywiste 
jest, że tę drogę należy budować, w związku z czym zaproponowany projekt uchwały 
należałoby podjąć tylko w przypadku, gdyby rząd sprzeciwiał się jej realizacji. Dodał: 
„Należy dowiedzieć się, za pełnomocnictwem Wiceministra Pana Zbigniewa Rynasiewicza, 
jakie są realia. Czy warto to robić, czy nie. W uzasadnieniu przedstawionym przez radnego 
Pana Marcina Fijołka pojawiły się elementy polityczne. Do tej pory staraliśmy się unikać tego 
typu elementów w naszej działalności. Zmusiło mnie to jednak do podniesienia tej kwestii. 
Chodzi mianowicie o petycję, którą jeden z mieszkańców naszego województwa wniósł do 
Komisji Europejskiej domagając się zajęcia się sprawą drogi S-19. Według tego, co napisał Pan 
Poseł Tomasz Poręba intencją jego - kiedy zaangażował się w proponowanie tej petycji do 
Komisji w Brukseli - było wywarcie przez Komisję Europejską nacisku na rząd polski, żeby 
poważnie zajął się sprawą drogi S-19. Nie powiem, że jest to strategia, którą mógłbym 
zaakceptować. Ponadto okazało się, że Komisja, jak zwykle w takim przypadku sprawdziła czy 
rząd polski tą sprawą zajmuje się zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. To się potwierdziło. 
Wtedy pojawił się w tejże Komisji wniosek o zamknięcie tej petycji. Natomiast Pan Europoseł 
Tomasz Poręba domagał się, żeby Komisja wysłała na nasz teren delegację, która miałaby jeździć 
po województwie i sprawdzać, jak to w rzeczywistości wygląda. Pojawiło się sporo artykułów 
w mediach i w internecie mówiących, że polscy europarlamentarzyści, którzy są członkami 
Komisji są przeciwni drodze S-19. Jest to absurd. Nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek  
z Podkarpacia był przeciwny budowie tej drogi. Jestem zdania, że tę sprawę należy odłożyć  
w czasie, przeredagować przedstawione stanowisko, podjąć je na kolejnej sesji i dopiero przesłać 
do rządu.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła wniosek o skierowanie projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego starań o budowę 
podkarpackiego odcinka drogi S-19 na kolejną sesję, tj. na 30 grudnia. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
powiedział: „Przedstawione stanowisko zawiera element nowości. Zasadniczym powodem 
tego stanowiska jest nowość w postaci utworzenia europejskiego funduszu  inwestycji 
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strategicznych. Uważam, że na chwilę obecną jest to sprawa najważniejsza. Droga Via Carpatia 
jest elementem pewnego szerszego planu budowania strategii karpackiej. Znacznie lepiej by 
nam się rozwijało - jako krajowi, województwu i stolicy - gdyby udało się docelowo wyodrębnić 
i stworzyć strategię karpacką z oddzielnym funduszem.”  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przypomniał, że § 35 
ust. 9 Statutu Miasta Rzeszowa, stanowiący załącznik do Uchwały Nr LXXX/1462/2014 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 września 2014 r. mówi, że: „Czas trwania wystąpienia 
w dyskusji nie powinien przekraczać 5 min, a powtórne zabranie głosu w tej samej sprawie  
3 minuty (…)”. Poprosił radnych o stosowanie się do tego zapisu podczas wystąpień. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił  
o udoskonalenie i unowocześnienie systemu do głosowania radnych na sesji, pod 
kątem możliwości wyświetlania na tablicy kolejności radnych zabierających głos  
w dyskusji oraz licznika, który wskaże czas jaki pozostał każdemu z mówców do 
końca wypowiedzi. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zaproponował, aby po punkcie 7 porządku obrad sesji 
odbyło się wspólne posiedzenie klubów, celem wypracowania stanowiska. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – wyjaśnił: „Wpisanie odcinka drogi S-19 na listę Junkera to 
pierwszy krok, na etapie realizacji drogi, w ramach funduszu europejskiego. Drugim krokiem, 
który powinien wykonać rząd, to zgłoszenie zadania do listy projektowej wszystkich 
zgłoszonych projektów do Komisji Europejskiej. Komisja ta zajmuje się opracowaniem 
wykonania funduszu inwestycyjnego. Kolejnym krokiem będzie ocena przez Komisję 
wszystkich zgłoszonych projektów. Ocena Komisji będzie pozytywna tylko wtedy, gdy polski 
rząd przedstawi kompletną, wyczerpującą listę argumentów, które będą argumentami w 100% 
przekonywującymi Komisję Europejską o zasadności i celowości tej inwestycji.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zauważył, że ideą powstania tego stanowiska było 
wspomożenie procesu budowy drogi S-19. Stwierdził, że wszyscy radni powinni 
stanąć ponad podziałami i poprzeć tę inicjatywę. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zaapelował do radnych o przyjęcie wspólnego 
stanowiska wyrażającego poparcie dla budowy drogi S-19.  
 
Radny Pan Rober Homicki – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 

Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 18 głosami „za”, przy 2 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. 

 
Radny Pan Marcin Fijołek – poprosił o 5-minutową przerwę. 
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Ogłoszono 5 – minutową przerwę. 
 

Następnie przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez 
radną Panią Jolantę Kaźmierczak o skierowanie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego starań o budowę 
podkarpackiego odcinka drogi S-19 na kolejną sesję. 

 
Wniosek o skierowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 

Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego starań o budowę podkarpackiego odcinka drogi 
S-19 na kolejną sesję został przyjęty 13 głosami „za”, przy 7 głosach przeciwnych, bez 
głosów wstrzymujących. 

 
Ad. 6 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa  
w Rzeszowie – część II. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały i zgłosiła autopoprawkę (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami, stanowi załącznik nr 11 do protokołu; autopoprawka stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu). 
 
Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Rzeszowa. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – poprosił Panią Annę Raińczuk - Dyrektora Biura 
Rozwoju Miasta Rzeszowa o przesłanie na maila w wersji elektronicznej powyższego 
projektu uchwały. Ponadto zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta 
Pana Andrzeja Deca, o wskazywanie w porządku obrad sesji osób, które będą 
przedstawiać poszczególne projekty uchwał. 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa  
w Rzeszowie – część II została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”).  
 
Ad. 7 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie. Następnie 
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przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie została przyjęta 
jednomyślnie (24 głosami „za”).  

 
Ogłoszono 10- minutową przerwę. 

 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił 
Radnych z Klubów: Rozwój Rzeszowa i Platformy Obywatelskiej o spotkanie. 
 
Ad. 8 
Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. 
Poszerzenia Granic - przedstawił projekt uchwały w sprawie połączenia Gmin Miasto 
Rzeszów i Trzebownisko. Następnie przedstawił uzasadnienie do przedłożonego 
projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 14 
do protokołu). Dodał: „Kontynuując działania prowadzone od 2006 r. udało się powiększyć 
teren Rzeszowa ponad 2-krotnie. Dzisiaj Rzeszów zajmuje obszar ponad 116 km2 i liczy 184 
tys. mieszkańców. Uchwała dotycząca fuzji gminy Rzeszów z gminą Trzebownisko była  
przedstawiana poprzedniej Radzie już kilkakrotnie. Nie znalazła ona także uznania w oczach 
mieszkańców. Dzisiaj, po raz kolejny Prezydent Miasta przedkłada Państwu propozycję 
połączenia tych dwóch gmin. Gmina Trzebownisko obejmuje obszar 90 km2 i zamieszkuje ją 
około 20 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi 10 sołectw, tj: Jasionka, Łąka, Łukawiec, 
Nowa Wieś, Stobierna, Tajęcina, Terliczka, Trzebownisko, Wólka Podleśna i Zaczernie. 
Głównym celem połączenia tych gmin jest pozyskanie dla Miasta lotniska w Jasionce, a także 
terenów inwestycyjnych. Państwa zgoda da zielone światło Prezydentowi na rozpoczęcie 
procedury, która poprzez konsultacje pozwoli na uzyskanie odpowiedzi, czy mieszkańcy 
Rzeszowa są za włączeniem gminy Trzebownisko do miasta, czy też nie. Wspomnę, że Minister 
Finansów zagwarantował ustawą - w przypadku dobrowolnego połączenia się dwóch gmin 
Rzeszów i Trzebownisko – bonus 5% z odpisu PIT, w wysokości ponad 130 mln zł wypłacany 
przez 5 lat po 1/5 części ze wspomnianej kwoty. Biorąc powyższe proszę o przyjęcie uchwały.”   
 
Radny Pan Roman Jakim – zapytał, co się zmieniło od końca VI kadencji Rady Miasta 
w sposobie dążenia do połączenia Rzeszowa z gminą Trzebownisko. Poprosił  
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o informację, nt. jakie starania poczyniło Miasto, aby uzyskać zgodę mieszkańców na 
połączenie tych gmin? 
 
Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. 
Poszerzenia Granic – poinformował, że z informacji jakie spływają do Prezydenta 
Miasta Rzeszowa oraz kontaktów z wieloma mieszkańcami Gminy Trzebownisko 
wynika, że istnieje realna szansa, by konsultacje w sprawie wyrażenia zgody na 
połączenie Gmin Rzeszów i Trzebownisko wypadły pozytywnie.  
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, 
czy głównym celem połączenia Rzeszowa z Trzebowniskiem jest jedynie zdobycie dla 
miasta lotniska w Jasionce? Zapytał, jakie inwestycje będą realizowane na terenach, 
które planuje się przyłączyć? 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Nie chodzi nam 
jedynie o lotnisko. Dążymy także do pozyskania nowych terenów wraz z  mieszkańcami. 
Chcemy, aby Rzeszów stał się dużym miastem. Na dzień dzisiejszy zajmujemy 5 miejsce  
w kraju pod względem wielkości oraz ilości mieszkańców. Wszyscy pamiętamy, że budżet 
Miasta Rzeszowa w 2003 r. wynosił 370 mln zł. Budżet na 2015 r. wynosi 1 mld 300 mln zł. 
Stało się to za przyczyną miejscowości, które zostały włączone do Rzeszowa. Przypomnę, że 
kiedyś tereny Pobitna, Drabinianki, Rutki,  Wygnańca, Psiarniska czy Staromieścia były także 
poza miastem. Poprzednie władze włączały kolejno te tereny do naszego miasta, dzięki temu 
staliśmy się miastem wojewódzkim. Jeżeli zaniechamy takiego działania, to będziemy stali  
w miejscu, nie będziemy mogli się dalej rozwijać.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Od dłuższego czasu 
kierunki poszerzania granic miasta są „ad hoc”. Dzisiaj te tereny, jutro inne. Kilkakrotnie 
zwracaliśmy uwagę, że brak jest w programie poszerzania spójnej koncepcji, jakiejś myśli 
przewodniej, wyznaczonego celu. W 2006 r. – na początku procesu poszerzania miasta - 
eksperci ze WSiZ-u wskazali kierunek północny i wschodni, jako najbardziej korzystny do 
zmian granic. Po dziesięciu latach kolejnych poszerzeń dzisiaj Rzeszów ma zupełnie nową 
sytuację zarówno przestrzenną, jak i inwestycyjną. Po wielu latach należało by sięgnąć po nowe 
analizy, które powstały w Polsce w międzyczasie. Otóż, w lipcu 2014 r. grupa ekspertów 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej opracowała dla rządu RP raport nt. zagrożeń w kwestii 
rozwoju polskich miast. Pod tym dokumentem podpisały się osoby, które w sposób 
merytoryczny odnoszą się do sytuacji miast, do rozwojowej urbanistyki w Polsce. Według tej 
analizy jednym z głównych zagrożeń rozwoju ekonomicznego miast nie jest wcale ich małe 
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terytorium, tylko niekontrolowane rozproszenie zabudowy. To rozproszenie ma dwa źródła. 
Pierwszym jest powstawanie zabudowy na rozległych terenach miast, które mają duże 
terytoria, z dala od swoich śródmieść. Drugie zaś źródło, to przenoszenie się mieszkańców miast 
na przedmieścia. W ten sposób ich zabudowa i zasiedlenie ludzkie coraz bardziej oddalają się od 
śródmieści dużych miast. Ten sposób inwestowania, który powoduje rozpromieniowanie 
zabudowy mieszkaniowej rodzi bardzo niekorzystne konsekwencje ekonomiczne. Pierwszą 
negatywną konsekwencją niekontrolowanego rozproszenia zabudowy jest zwiększenie się 
kosztów budowy infrastruktury drogowej oraz sieci przesyłowej.  Drugą niekorzystną 
konsekwencją ekonomiczną jest zwiększenie potrzeb i kosztów komunikacji publicznej. Trzecią, 
to większe koszty przejazdów indywidualnych. Po czwarte wydłuża się czas dojazdu do pracy. 
Może dla niektórych łączne koszty wydadzą się niewielkie. Według raportu te rzeczywiste 
koszty sięgają dziesiątków miliardów złotych rocznie. Staje się to olbrzymim obciążeniem dla 
gospodarki kraju i jest to, jak ujęli eksperci, „barierą w rozwoju miast i kraju”. Na powyższe 
zagrożenia najbardziej narażone są te miasta, które mają najmniejszą gęstość zaludnienia.  
Z analizy wynika, że gęstość zaludnienia średnich miast Polski wynosi 1900 mieszkańców na 
km2. Rzeszów na dzień dzisiejszy ma zaledwie 1590 mieszkańców na km2. To jest znacznie 
mniej niż średnia. Na tym przykładzie widać, że Rzeszów jest jednym z najrzadziej 
zaludnionych miast w Polsce. Wracając do średniej w kraju, czyli 1900 mieszkańców na km2 

widzimy, że nawet ta średnia krajowa nie wypada najlepiej w konfrontacji z obrazem miast 
europejskich. Porównując zjawiska ekonomiczne miast polskich i europejskich widzimy, że 
polskie miasta są znacznie mniej efektywne i konkurencyjne względem miast zachodnich. 
Jesteśmy daleko w tyle, poza miastami europejskimi. We Francji średnie miasta mają gęstość 
zaludnienia ok. 5100 mieszkańców na km2, w Danii 4200, w Wielkiej Brytanii 3600, w Szwecji 
3500. Najmniejszą gęstość zaludnienia mają Niemcy - 2000 mieszkańców na km2. Jednakże 
weźmy pod uwagę, że Niemcy są bogatym krajem, a więc stać ich na to, aby płacić za wszystkie 
konsekwencje, które wiążą się z rzadkim zagęszczeniem tych miast. Gdybyśmy dzisiaj przyjęli 
pomysł przyłączenia do Rzeszowa gmin Krasne i Trzebownisko, to gęstość zaludnienia  
w mieście wynosiłaby 880 mieszkańców na km2. Gdyby chcieć uzyskać w nowym kształcie 
Rzeszowa, po przyłączeniu Krasnego i Trzebowniska średnią krajową, czyli 1900 mieszkańców 
na km2, to Rzeszów musiałby na tym terenie zasiedlić 470 tys. mieszkańców. Gdybyśmy chcieli 
uzyskać średnią europejską zagęszczenia w Rzeszowie, to musiałby on liczyć 700 tys. 
mieszkańców. Taki proces zaludnienia będzie trwał nie latami, tylko pokoleniami. W świetle 
przeprowadzonej analizy przyłączenie tych gmin nie jest ani potrzebne, ani korzystne. 
Przyłączenie Krasnego i Trzebowniska może być wręcz szkodliwe dla miasta, bo obciąży je 
gigantycznymi zadaniami, których Rzeszów nie będzie w stanie zrealizować. Przy dzisiejszych 
116 km2, jakimi dysponuje Rzeszów gdybyśmy chcieli uzyskać średnią krajową, czyli gęstość 
zaludnienia wynoszącą 1900 mieszkańców na km2, to Rzeszów musiałoby mieć 220 tys. 



14 
 

mieszkańców, a więc o 35 tys. więcej niż obecnie. Niby niewielka różnica, jednakże nie jest 
wcale tak prosto dla tylu mieszkańców stworzyć nowe miejsca pracy i osiedla mieszkaniowe. 
Natomiast gdybyśmy chcieli stworzyć przyzwoitą gęstość zaludnienia, taką, która by 
zniwelowała problemy o których mówili eksperci rządowi, to Rzeszów w obecnych granicach 
musiałby mieć 350 tys. mieszkańców. Uważam, że jest to wystarczające, olbrzymie zadanie  
w obecnych granicach, które mamy do wykonania na kilkanaście następnych lat. Reasumując 
proponuję, aby na dzień dzisiejszy realnie, ekonomicznie i merytorycznie spojrzeć na 
rozszerzenie, a nie na zasadzie naszego „chciejstwa”, bo chcemy być wielcy. Należy wziąć pod 
uwagę analizy i głosy ekspertów, które są w Polsce przygotowywane i potraktować je 
poważnie.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – stwierdził: „Odkąd pamiętam mój 
przedmówca był przeciwny rozszerzaniu Rzeszowa. Zapomniał wspomnieć, że na początku 
procesu poszerzania Rzeszów liczył 3 tys. mieszkańców na km2. Jeśli chodzi o drogi, to należy 
zwrócić uwagę, że do Rzeszowa codziennie wjeżdża ok. 130 tys. samochodów, a więc drogi 
użytkowane są przez ludzi spoza miasta, którzy w nim właśnie znajdują zatrudnienie. Analizy, 
o których wspomniał radny Pan Robert Kultys dotyczą dużych miast. Rzeszów póki co jest 
miastem małym, liczącym zaledwie 180 tys. mieszkańców. Jeśli nie będziemy dążyć do tego, aby 
się rozwijał, to staniemy w miejscu.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – zauważył, że dotąd mieszkańcy Rzeszowa,  
w konsultacjach społecznych zawsze wypowiadali się pozytywnie nt. poszerzania 
miasta. Zaapelował do radnych o poparcie przedstawionej przez Prezydenta 
propozycji, a co za tym idzie danie szansy mieszkańcom gmin Krasne i Trzebownisko 
na wypowiedzenie  się czy są za, czy przeciw włączeniu do Rzeszowa ich terenów. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził: „Już 
od kilku lat dyskutujemy nt. poszerzania miasta. Rozmowy te przyniosły w ostatnich latach 
pozytywne skutki. Miasto znacznie rozrosło się poprzez włączenie nowych terenów. Nadal 
jednak jesteśmy miastem małym, ale wyjątkowym, które ma dość duży przyrost ludności  
w ostatnich latach. Jest więc jedynym z miast, które ma szansę przeskoczyć z kategorii miast 
małych do miast średnich. O to właśnie walczymy, o naszą przyszłość, o to żeby Rzeszów nie 
był 150-tysięcznym miastem, bo takie widmo nam groziło, ale ośrodkiem rozwijającym się. 
Mamy szansę i chcemy zostać miastem średnim, żeby zapewnić istnienie i ważną rolę 
administracyjną, funkcję administracyjną naszego miasta w przyszłości. Najważniejszą 
funkcją dla miasta jest pozostanie Rzeszowa, jako stolicy regionu, stojącego na czele 
województwa. Ten fakt uczynił z Rzeszowa „zapyziałego” miasto szybko rozwijające się  
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w czasach PRL-u. Musimy teraz myśleć o przyszłości. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdzie 
za 10, 20 lat, kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej wielkie koła rozwojowe, jakimi będą  
Lwów i Kraków, zatrą nasze miasto. Musimy dążyć do tego, aby ta sytuacja nie uległa zmianie, 
by Rzeszów nie został zatarty tak jak Przemyśl, z racji złego, geopolitycznego położenia.  
O to powinniśmy walczyć. O to, żeby Rzeszów na mapie geostrategicznej Polski i w Unii 
Europejskiej był wyraźnym punktem nie do zatarcia w przyszłości. I to jest argument kluczowy. 
Ponadto dużo lepiej urbanizują się tereny przyłączone, pod wpływem Rzeszowa. Powstają 
drogi dobrze wykonane, z rozmachem, z chodnikami, z infrastrukturą dookoła, których koszt 
sięga kilkanaście, kilkadziesiąt milionów zł. Z pewnością tych gmin nie byłoby stać na takie 
inwestycje. Procesy miastotwórcze na przyłączonych terenach rozwijają się lepiej i mądrzej 
dzięki temu, że znajdują się one w granicach Rzeszowa. Jeśli udało by nam się przedstawić 
mieszkańcom gmin Krasne i Trzebownisko ofertę połączenia się i zyskania bonusu w wysokości 
127 mln dla Krasnego i 100 mln dla Trzebowniska, jako wkładu własnego, a w perspektywie 
sięgnięcia po więcej na inwestycje na tych terenach myślę, że pozytywnie podeszli by oni do 
sprawy. Musimy pokazać mieszkańcom przyłączanych gmin, że pozyskanie tak dużych 
środków, to szansa na rozwój tych terenów, a dla Rzeszowa wejścia do grona miast średnich.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Ostatnio 
uczestniczyłem w konferencji w Krakowie poświęconej nowej gospodarce miejskiej oraz 
wprowadzaniu rozwiązań „smart city” w miastach polskich. Wśród wielu wystąpień było 
wystąpienie Wiceprezydenta Krakowa Pani Elżbiety Koterby, która podkreślała fakt, że biorąc 
pod uwagę współczesne trendy urbanistyczne rozwoju miast w Europie należy zatrzymać 
proces rozlewania się miast. Kraków prowadzi politykę zatrzymania rozlewania się miasta. 
Miasto nie prowadzi polityki przyłączania kolejnych terenów. Przypomnę, że gęstość 
zaludnienia Krakowa wynosi 2323 mieszkańców na km2, jest więc większa od gęstości 
zaludnienia Rzeszowa. Władze Krakowa nie widzą potrzeby, aby przyłączać nowe tereny, dążą 
do zatrzymania tego procesu. Ich priorytetem jest zurbanizowanie terenów, które już znajdują 
się w granicach miasta. Myślę, że Rzeszów także powinien iść tą drogą i przyjąć trend rozwoju 
miasta skoncentrowany na zagospodarowaniu terenów należących do niego. We wczorajszym 
wywiadzie telewizyjnym Pan Prezydent wypowiedział się i stwierdził, że na przyłączone tereny 
Miasto zainwestowało do tej pory około 500 mln zł. Widzimy, że już wiele zostało zrobione na 
przyłączonych terenach, jednakże wciąż potrzebują one większych nakładów i wykonania 
kolejnych inwestycji (remonty dróg, chodników, wykonanie kanalizacji itp.). Te potrzeby są 
ogromne. Jeśli proces przyłączania kolejnych terenów będzie postępował, może to spowodować 
zatrzymanie inwestycji na terenach już wcześniej przyłączonych, ze względu na brak środków. 
Ponadto nie powinniśmy decydować za mieszkańców gmin Krasne i Trzebownisko o ich skoku 
cywilizacyjnym. Kilka miesięcy temu mieszkańcy tych gmin negatywnie wypowiedzieli się 
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przeciwko przyłączeniu ich terenów do Rzeszowa. Wątpię, aby nagle, diametralnie zmienili 
swoje zdanie.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę na fakt, iż 
Rzeszów stał się miastem wojewódzkim dopiero w 1945 roku. Stwierdził, że Rzeszów 
nie może przyrównywać się do Krakowa, ponieważ jest dopiero na dorobku,  
a Kraków to miasto królewskie. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem, 
powiedział: „Nie można mówić, że jeżeli mieszkańcy Trzebowniska byli poprzednio przeciwni 
przyłączeniu gminy do Rzeszowa to nadal będą. Z doświadczenia wiemy, że mieszkańcy  
z terenów wcześniej przyłączonych do Rzeszowa także na początku procesu byli przeciwni fuzji. 
W późniejszym etapie już 88% mieszkańców opowiedziała się za przyłączeniem. Tak więc  
w ciągu niedługiego okresu czasu diametralnie zmienili zdanie. Zapewne dostrzegli zalety bycia  
w mieście. Jeśli dzisiaj zapytamy ich czy są zadowoleni z przyłączenia do Rzeszowa, to  
z pewnością 90% mieszkańców tych terenów potwierdzi, że tak.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził: 
„W próbach poszerzania granic miasta nie umiem dostrzec szerszej koncepcji  
i strategii. Dzisiaj Pan Prezydent proponuje przyłączenie do Rzeszowa gminy Trzebownisko, 
Krasne i Malawę. Poprzednim razem padła propozycja przyłączenia Matysówki, Bzianki  
i Gminy Tyczyn. Za każdym razem proponowane są inne tereny. Ponadto chcę zauważyć, że 
mieszkańcy Trzebowniska, w marcu 2014 r. wzięli udział w konsultacjach, które pokazały, że 
ok. 90% opowiada się przeciwko połączeniu. Myślę, że teraz należy skupić się na zadaniach, 
które są do wykonania na terenie miasta, a nie na pozyskaniu nowych terenów. Rzeszów 
podzielony jest na 29 osiedli, na których jest mnóstwo do zrobienia.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Pan Prezydent Tadeusz Ferenc i jego komitet 
wyborczy szedł do wyborów z określonym jasno celem – rozwoju Rzeszowa oraz jego 
powiększania poprzez przyłączanie nowych gmin i przyjęcie kolejnych sołectw. Proszę się nie 
dziwić, że dzisiaj są takie, a nie inne projekty uchwał, gdyż mieszkańcy głosując za wyborem 
Prezydenta, z blisko 70% poparciem zadecydowali, że ten program jest słuszny, zasadny  
i oczekiwany, żeby go realizować. Potwierdzili więc tym głosem starania o powiększenie 
Rzeszowa. Uważam, że są to uchwały racjonalne i bezwzględnie zasadne. My porównujemy  
i oceniamy Rzeszów w stosunku do dużych miast polskich czy zagranicznych. Powinniśmy 
jednak wziąć na warsztat Rzeszów w istniejącym jego kształcie, jego gospodarkę i zaplecze  
w sensie ekonomiczno-gospodarczym. Dla miasta bardzo istotną rzeczą jest pozyskanie nowych 



17 
 

terenów. Należy popatrzeć na funkcjonujące w mieście spółki komunalne, które możemy 
rozwijać - ich możliwości zarówno w infrastrukturze wbudowanej w miasto Rzeszów, jak  
i w zasobach ludzkich. Zwróćmy uwagę, że miasto wyposażone jest w bardzo dobrą wodę pitną, 
niewykorzystaną do końca. Należy zastanowić się jak można ją dostarczyć do terenów 
przyłączonych. Należy popatrzeć na to, jak dobrze rozwinięty jest w mieście transport MPK. 
O wiele więcej moglibyśmy świadczyć usług komunikacyjnych i przewozić mieszkańców  
z przyłączonych gmin. Mamy idealne warunki, żeby komunikacją miejską przewozić większe 
zasoby ludzkie, w obrębie Gminy Miasto Rzeszów. Deweloperzy najczęściej na nowych 
terenach inwestują w budownictwo mieszkaniowe. Zazwyczaj ludzie osiedlający się  
w Rzeszowie chcą zamieszkiwać na obrzeżach miasta, na terenach przyłączonych, tj. np. 
Budziwój czy Biała. Reasumując, nie dostrzegam w tych działaniach żadnego 
niekontrolowanego rozproszenia. Nie możemy porównywać Rzeszowa do Krakowa, czy do 
innych miast. Miasto dysponuje ogromnymi możliwościami. Rozwój miasta jest bardzo 
potrzebny po to, aby nie utraciło ono statusu stolicy Województwa Podkarpackiego. Nie 
zapominajmy, że takie zagrożenie istnieje, bo obszary unijne liczone są od wielkości i ilości 
mieszkańców. Zapewnijmy dla Rzeszowa spokój. Teraz boimy się terenów zielonych, obcych, 
boimy się pracy i rozwoju. Nie należy zapomnieć o bonusie, który możemy zyskać – ponad  
100 mln zł, które możemy wpompować w naszą gminę.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił  
o 10-minutową przerwę.  
 

Ogłoszono 10-minutową przerwę. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Jestem 
zdania, że aby  proces poszerzania miasta przebiegał sprawnie, dobrze powinien się na tym, na 
dzisiaj, zakończyć. W związku z tym uznaję, że wszystkie dzisiejsze uchwały są niepotrzebne. 
Oceniam je w różny sposób. Najracjonalniejsze byłoby przyłączenie Trzebowniska, ze względu 
na tereny, które tam są. Uważam, że najmniej atrakcyjne są tereny Krasnego. Przyłączane 
tereny mają być atrakcyjne dla nas, dla Rzeszowa, nie dla tamtych mieszkańców. W istocie 
rzeczy jest tak, że to mieszkańcy tamtych gmin powinni starać się o przyłączenie, jeżeli 
uznaliby, że warto dokonać takiej fuzji, a nie my. W ustawie o samorządzie gminnym jest zapis, 
że inicjatywę o zmianę granic mogą podjąć mieszkańcy w postaci referendum, a do tego potrzeba  
tylko 15 mieszkańców. Przypadek Malawy jest dla mnie skrajny i nie warto tej wioski 
przyłączać. Zajmijmy się rozwojem miasta w istniejących granicach.” 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
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Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Trzebownisko została 
przyjęta 14 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 
 
Ad. 9 
Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. 
Poszerzenia Granic - przedstawił projekt uchwały w sprawie połączenia Gmin Miasto 
Rzeszów i Krasne. Następnie przedstawił uzasadnienie do przedłożonego projektu 
uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu).  
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – stwierdził, że dla mieszkańców Rzeszowa nie jest 
najważniejsze to, żeby miasto się dalej powiększało, a na terenach przyłączonych 
budować nowe drogi, czy kanalizację. Mieszkańcy Rzeszowa oczekują od radnych, by 
czynili wszystko, żeby żyło im się lepiej. Miasto powinno inwestować przede 
wszystkim w infrastrukturę terenów znajdujących się w obrębie miasta, a nie poza 
nim. Dodał, że Miasto powinno wspierać i prowadzić politykę gospodarczą, robić 
wszystko, aby powstawały nowe miejsca pracy.  
 
Radny Pan Roman Jakim – zapytał, czy Miasto w ostatnim czasie prowadziło 
rozmowy z władzami sąsiednich gmin odnośnie chęci przyłączenia ich terenów do 
Rzeszowa. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że takie rozmowy 
były wstępnie prowadzone z wójtami gmin. Dodał, że jeżeli Rada Miasta Rzeszowa 
wyrazi wolę włączenia Gmin Trzebownisko, Krasne i Malawa do Rzeszowa będą 
prowadzone dalsze rozmowy z mieszkańcami tych gmin. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył, 
że w jednej z rzeszowskich gazet ukazał się artykuł, że gmina Krasne dostała 
zapewnienie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, że integracja w ramach 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie argumentem przeciwko zmianie 
granic do roku 2020. Zapytał Pana Krzysztofa Kadłuczko, czy potwierdza ten fakt? 
Jednocześnie zapytał, czy wiadomo, jaka miałaby być nazwa nowej jednostki, nowego 
tworu administracyjnego, który powstanie po przyłączeniu tych gmin? 
 
Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. 
Poszerzenia Granic – powiedział, że sytuacja odnośnie stanowiska mieszkańców 
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gminy Krasne i sołectwa Malawa oraz pozostałych sołectw jest diametralnie inna, 
aniżeli była rok temu.  
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
 

Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne została 
przyjęta 15 głosami „za”, przy 10 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 
 
Ad. 10 
Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. 
Poszerzenia Granic - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany granic Miasta 
Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 16 do protokołu).  
 
Radny Pan Stanisław Ząbek – powiedział: „Chcę się odnieść do walorów, jakie zyska 
miasto po przyłączeniu Malawy do Rzeszowa. Po pierwsze to sprawa układu komunikacyjnego 
od strony południowego wschodu. Na wysokim etapie zaawansowania jest droga wojewódzka 
S-19 do Al. Sikorskiego. Aby miasto zyskało, powinno starać się o jej przedłużenie począwszy 
od Al. Sikorskiego, poprzez część Matysówki i Malawę do E4. Przez takie połączenie miasto 
zyskałoby na odciążeniu natężenia ruchu w śródmieściu i kierunku północnym. W tym 
przypadku uciekamy zdecydowanie od zatłoczenia tej części miasta, jakie panuje w chwili 
obecnej. Druga kwestia, to zdobycie pięknych terenów rekreacyjnych. Nie od dziś spotykamy 
się z krytyką ze strony opozycji, że w Rzeszowie mało jest terenów zielonych. Szczególnie mam 
na uwadze rekreację zimową, poprzez budowę torów saneczkowych, czy narciarskich tras 
zjazdowych. Jest to również element zachęcający wręcz do sięgnięcia po Malawę. Po trzecie 
zyskalibyśmy tereny widokowe, tzw. Wzgórze Marii Magdaleny, które ma także walory 
historyczne.” 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
 

Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa nie została podjęta. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 13 radnych było przeciwnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zgłosił wniosek o rozpatrzenie, jako kolejnego,  
pkt.16 - powołanie komisji i uzupełnienie składu osobowego komisji Rady Miasta 
Rzeszowa. 
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Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 
wniosek przeciwny. 
 
Wniosek Radnego Pana Marcina Deręgowskiego został przyjęty 13 głosami „za”, 
przy 12 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 
 
Przystąpiono do rozpatrzenia punktu 16. 
 
Ad. 16. 
Przystąpiono do powołania i ustalenia składu osobowego następujących Komisji Rady 
Miasta Rzeszowa: 

1. Gospodarki Przestrzennej (projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu), 

2. Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządowymi Osiedlowymi (projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu), 

3. Edukacji (projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu), 
4. Kultury i Promocji (projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 
wniosek o niewybieranie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady 
Miasta Rzeszowa. 
 
Wniosek Radnego Pana Waldemara Szumnego o niewybieranie Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa został przyjęty  
14 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 
 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  
z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie 
(22 głosami „za”). 

 
Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji Rady 

Miasta Rzeszowa, o Radną Panią Marię Warchoł została przyjęta jednomyślnie  
(24 głosami „za”). 
 

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji 
Rady Miasta Rzeszowa, o Radną Panią Marię Warchoł została przyjęta 
jednomyślnie (23 głosami „za”). 
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Ad. 11 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (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 zawarcie umowy najmu i odstąpienie 

od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta jednomyślnie (22 głosami 
„za”).  

 
Ad. 12 
Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Rzeszowa. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres 
kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz 
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Przypomnę, że 3 lata temu Rada 
dyskutowała oraz wnikliwie badała sprawę przedmiotu najmu lokali ROSIR-u i hali na 
Podpromiu. W trakcie tej dyskusji – 3 lata temu – wyjątkowo zgodziła się na przedłużenie 
umów najmu lokali na kolejne 3 lata. Po upływie 3 lat Miasto miało przygotować umowy najmu 
lokali w trybie przetargu. Teraz po raz kolejny została przygotowana uchwała o przedłużeniu 
umowy najmu lokali z pominięciem tego trybu. W międzyczasie, tj. w 2013 r. Rada Miasta 
Rzeszowa podjęła uchwałę w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych, w której 
wskazane jest, że zawarcie umowy najmu na lokale będące własnością gminy następuje  
w drodze przetargu. Uchwała określa wyjątki. Zapisy wyraźnie mówią, że zawarcie umowy 
najmu bez przetargu może nastąpić w przypadkach, gdy najemca prowadzi działalność 
charytatywną, opiekuńczą, oświatową, sportowo – turystyczną, nie związaną z działalnością 
komercyjną. Patrząc na wykaz podmiotów, które wynajmują te lokale, umowę najmu bez 
przetargu możemy przedłużyć następującym podmiotom: Klubowi Akrobatyki Sportowej AZS 
Uniwersytetu Rzeszowskiemu, Akcji Humanitarnej „Życie”, Podkarpackiemu Okręgowemu 
Związkowi Pływackiemu, Podkarpackiej Federacji Sportu i Podkarpackiemu Zrzeszeniu 
Ludowych Zespołów Sportowych. Uważam, że tylko takim podmiotom możemy po raz kolejny 
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przedłużyć umowę najmu bez przetargu, zaś pozostałe podmioty powinny przystąpić do 
przetargu.” 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zaproponował przedłużenie umowy najmu lokali 
na 3 miesiące. 
 
Radny Pan Witold Walawender – stwierdził, że dając jakiekolwiek ultimatum 
dotychczasowym najemcom można spowodować, że ci lokalni przedsiębiorcy, czy 
najemcy, zaprzestaną swojej działalności, a lokale na obiektach ROSiR-u czy hali na 
Podpromiu pozostaną puste. Zaapelował o podjęcie uchwały w zaproponowanej 
wersji. 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Przedłużenie najemcom umowy na 3 miesiące 
nie jest dobrym kierunkiem. Jedynym powodem, dla którego można by było zmienić zasady 
działania i skrócić umowy najmu z 3 lat na 3 miesiące są skargi na podmioty wynajmujące te 
lokale. Takich skarg nie było, a więc powinniśmy przyjąć uchwałę w pierwotnym jej 
brzmieniu.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Propozycja 
zmiany terminu najmu lokali na 3 miesiące miała służyć temu, aby Rada zyskała czas na 
zastanowienie się czy i jakie przetargi ogłaszać. Są trzy możliwości. Pierwsza - naszą decyzją 
przedłużamy bez przetargu umowy najmu dla niektórym firm, druga – ogłaszamy przetargi 
ograniczone i trzecia – ogłaszamy przetargi ograniczone określając zakres działania, jaki  
w danym lokalu może być prowadzony. Jeśli będziemy tak działać i przedłużymy okresy najmu 
lokali na kolejne 3 lata z dotychczasowymi najemcami, to za chwilę może dojść do sytuacji, że 
zgłoszą się do nas kolejni przedsiębiorcy z innych, wynajmowanych na terenie miasta Rzeszowa 
lokali i będą się domagać przedłużenia im umów najmu lokali bez przetargu. Wchodzimy  
w dziedzinę wspierania naszego lokalnego biznesu na zasadzie uznaniowej. Na liście firm, 
znajdującej się w uchwale są podmioty, które znamy, jak również takie, których nie znamy.  
W gospodarce rynkowej jest tak, że od czasu do czasu niektórzy przedsiębiorcy likwidują swoje 
działalności. Na ich miejsce przychodzą lepsi, świadczący lepsze i tańsze usługi, są silniejsi 
kapitałowo. Z punktu widzenia mieszkańców jest to lepsze rozwiązanie. Dlatego dajmy sobie   
3 miesiące na przeanalizowanie wszystkich „za” i „przeciw” i wtedy podejmijmy decyzję.” 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – zapytał, czy inne firmy, niż wymienione w uchwale, 
są zainteresowane wynajmem powierzchni znajdujących się w hali Podpromie  
i obiektach ROSiR-u.  
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 
nie ma żadnych nowych podmiotów, które ubiegałyby się o wynajęcie tych lokali. 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zgłosił wniosek, w ramach autopoprawki,  
o skrócenie okresu najmu lokali użytkowych z 3 lat na 3 miesiące.  
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Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Komisja Kultury Sportu i Turystyki Rady Miasta 
Rzeszowa poprzedniej kadencji zajmowała się tą sprawą. Na obiektach ROSiR-u badała 
wnikliwie, jaką działalność prowadzi każdy z podmiotów wskazanych w uchwale. Skracając 
okres najmu lokali z 3 lat na 3 miesięcy skrzywdzimy tych przedsiębiorców. Dzisiaj 
powinniśmy dać szansę podpisania umów najmu lokali na okres kolejnych 3 lat,  
z zaznaczeniem, że jest to ostatni okres ich przedłużenia w takiej formie. Da to podmiotom czas 
na ewentualne poszukanie nowych lokali, czy zmianę działalności. Jest to kwestia umowna, nie 
ma potrzeby wpisywania tego w umowę. Chodzi o to, aby precyzyjnie rozpoznać sprawę, a nie 
stawiać przedsiębiorców przed faktem dokonanym.” 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Powinniśmy 
wspierać naszą, małą przedsiębiorczość, przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że mamy do 
czynienia z dziećmi, z młodzieżą. Postawienie najemców w  sytuacji, że w 3 miesiące mają 
usunąć cały swój dobytek, który do tej pory trwał na bazie lokalowej i wyprowadzić się, może 
doprowadzić do tego, że te firmy przestaną istnieć. Powinniśmy zatem wyrazić zgodę na 
wynajem tych lokali na kolejne 3 lata.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – podtrzymał zgłoszony wniosek o skrócenie okresu 
najmu lokali użytkowych z 3 lat na 3 miesiące.  
 
Wniosek Radnego Pana Marcina Deręgowskiego nie uzyskał akceptacji. Za 
wnioskiem głosowało 5 radnych, 18 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres 
kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy 
została przyjęta (20 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących). 
 
Ad. 12a 
Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Pan Roman Holzer – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz 
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”).  
 

Ad. 12b 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił 
projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie została 
przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 
Ad. 13 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Miasta Rzeszowa na 2015 rok. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 25 
do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Miasta Rzeszowa na 2015 rok została przyjęta jednomyślnie (19 głosami 
„za”). 

 
Ad. 14 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 
Ad. 15 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz 
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie 

została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 

Ad. 15a 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach 
konkursu na realizację zadania „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego 
polskiej polityki zagranicznej 2015”, ogłoszonego przez Ministra Spraw 
Zagranicznych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  

w ramach konkursu na realizację zadania „Wsparcie samorządowego  
i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”, ogłoszonego przez Ministra 
Spraw Zagranicznych została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 
 
Ad. 16 
Punkt 16 porządku obrad sesji został zrealizowany po punkcie 10. 
 
Ad. 17 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o zgłaszanie 
kandydatów do składu Kapituły ds. honorowych wyróżnień. Poinformował, że 
zgodnie zapisami uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXIV/1354/2014 z dnia  
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29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadawania honorowych wyróżnień Miasta Rzeszowa – 
w skład Kapituły wchodzi również Przewodniczący Rady Miasta, jako jej 
przewodniczący. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 
kandydatury radnych: Pana Mirosława Kwaśniaka i Pana Witolda Walawendra. 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – zgłosił kandydaturę radnej Pani Grażyny Szaramy. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła kandydaturę radnego Pana Roberta 
Homickiego. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek - zgłosiła kandydaturę radnego Pana Romana Jakima. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Zaproponowany skład Kapituły ds. honorowych wyróżnień został przyjęty 
jednogłośnie (20 głosami „za”). 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – poprosił o dokooptowanie do składu Kapituły ds. 
honorowych wyróżnień radnego Pana Mariusza Olechowskiego. 
 
Ponownie przystąpiono do głosowania. 
 
Skład Kapituły ds. honorowych wyróżnień, uzupełniony o Radnego Pana Mariusza 
Olechowskiego, został przyjęty jednogłośnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 18 
Pan Roman Holzer – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – poinformował, że Rada Osiedla Staromieście 
jednogłośnie poparła propozycję nadania nazwy ulicy „ul. Ekologiczna” drodze 
gminnej nr 783/23 obr. 216, która przebiega od ulicy Borowej do ulicy Krogulskiego. 

 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa została 

przyjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. 
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Ad. 18a. 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie nadania nazwy parkowi. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 30 
do protokołu). 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak  - poinformowała, że Rada Osiedla im. Fr. Kotuli 
pozytywnie zaopiniowała propozycję nadania nazwy parkowi „Park im. Bł. Karoliny 
Kózki”. 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
 
Uchwała w sprawie nadania nazwy parkowi została przyjęta 19 głosami „za”, 

przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
 

Ad. 19 
 

Podczas II sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące 
interpelacje, wnioski i zapytania: 

 
Zapytanie Nr II/1/2014 – pisemne 
 

„W imieniu najemców lokali przy ul. 3-Maja i ul. Kościuszki chciałem zapytać o terminy 
realizacji inwestycji dotyczącej wymiany nawierzchni chodnikowej na ww. ulicach (chodzi 
o terminy rozpoczęcia ww. inwestycji).” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender 
 
Wniosek Nr II/2/2014 – pisemny 
 

„Zwracam się z wnioskiem popierającym stanowisko Rady Osiedla Staroniwa  
w sprawie nadania budowanej drodze od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej nazwy „ulica Jana 
Wywrockiego”. 

Pan Jan Wywrocki był Radnym Miasta Rzeszowa kilku kadencji. Znanym działaczem 
kultury i oświaty, nagrodzonym Nagrodą Miasta Rzeszowa w dziedzinie Kultury, a przede 
wszystkim działaczem społecznym osiedla Staroniwa, który swym działaniem przyczynił się do 
rozwoju infrastruktury na Staroniwie.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender 
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Wniosek Nr II/3/2014 – pisemny 
 
„Zwracam się z wnioskiem o wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Okulickiego w miejscu 
przejścia dla pieszych przy C.H. Reduta. 
Proszą o to mieszkańcy, którzy zwracają uwagę na częste zdarzenia drogowe w tym  miejscu 
oraz, że jest niebezpieczne.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Wywrocki 
 
Interpelacja Nr II/4/2014 – pisemna 
 

„Proszę o podjęcie bardzo szybkich działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa 
osób dorosłych, jak również dzieci przechodzących przez to przejście, które idą do szkoły. 

Jest to skrzyżowanie położone na Osiedlu Zwięczyca, przecinające ul. Podkarpacką  
z ul. Jarową i Beskidzką. W ostatnim czasie doszło tam do wielu wypadków z udziałem pieszych, 
którzy zostali poturbowani. Skrzyżowanie to wymaga przebudowy, brak jest tam 
prawoskrętów. Problem był zgłaszany przez Radę Osiedla Zwięczyca do wniosków 
budżetowych od dłuższego czasu. Na chwilę obecną prosimy chociażby o tymczasowe 
rozwiązanie tego problemu poprzez lepsze oświetlenie skrzyżowania, a szczególnie przejścia dla 
pieszych przez ul. Podkarpacką, a w przyszłości bardziej kompleksowe rozwiązanie tej kwestii  
i poprawienie bezpieczeństwa pieszych.” 
 
Autorzy: Radni Miasta Rzeszowa – P. Janusz Micał i P. Waldemar Wywrocki 
 
Wniosek Nr II/5/2014 – pisemny 
 

„Zwracam się z wnioskiem o jak najszybsze wykonanie boiska wielofunkcyjnego  
o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1, w ścisłym centrum naszego 
miasta. Jestem przekonany, że takie boisko, współfinansowane przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki będzie wspaniałą wizytówką tego, jak nasze Miasto pozyskuje dotacje na 
infrastrukturę m.in. sportową.” 
 
Autorzy: Radni Miasta Rzeszowa – P. Witold Walawender, P. Mirosław Kwaśniak, 

P. Janusz Micał, P. Sławomir Gołąb, P. Bogusław Sak, P. Stanisław Ząbek, 
P. Maria Warchoł, P. Wiesław Buż, P. Konrad Fijołek 

 
Wniosek Nr II/6/2014 – ustny 
 
„Proszę o remont chodnika na Osiedlu Zimowit, od ul. Łukasiewicza do skrzyżowania z ulicą 
Sasanki.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Roman Jakim 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
następna sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się w dniu  30 grudnia 2014 r. o godz. 
14.00. 
 
Ad. 20 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za 
okres od 7 listopada 2014 r. do 4 grudnia 2014 r. (sprawozdanie stanowi załącznik  
nr 31 do protokołu). 
 

Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 
 

Na II sesji odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 
następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr II/19/2014 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2014 r.  

 
2. Uchwała Nr II/20/2014 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2014 r.  
 

3. Uchwała Nr II/21/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 

 
4. Uchwała Nr II/22/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. 
 

5. Uchwała Nr II/23/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka  
i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część II. 

 
6. Uchwała Nr II/24/2014 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno  
w Rzeszowie. 

 
7. Uchwała Nr II/25/2014 w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów  

i Trzebownisko. 
 

8. Uchwała Nr II/26/2014 w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne. 
 

9. Uchwała Nr II/27/2014 w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa.  
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10. Uchwała Nr II/28/2014 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 
Edukacji Rady Miasta Rzeszowa.  

 
11. Uchwała Nr II/29/2014 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa.  
 

12. Uchwała Nr II/30/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 
13. Uchwała Nr II/31/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali 

użytkowych na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia takiej umowy. 

 
14. Uchwała Nr II/32/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

opłat rocznych.  
 

15. Uchwała Nr II/33/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  
w Rzeszowie.  

 
16. Uchwała Nr II/34/2014 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2015 rok. 
 

17. Uchwała Nr II/35/2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

 
18. Uchwała Nr II/36/2014 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków 

w Rzeszowie. 
 

19. Uchwała Nr II/37/2014 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu w ramach konkursu na realizację zadania „Wsparcie wymiaru 
samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”, 
ogłoszonego przez Ministra Spraw Zagranicznych.  

 
20. Uchwała Nr II/38/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 
 

21. Uchwała Nr II/39/2014 w sprawie nadania nazwy parkowi.  
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  
z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia II sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 2005. 
Na tym protokół zakończono. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Andrzej Dec 

Protokołowała: 
 
Anita Topolska-Kopala 
 
Sprawdził: 
                 Dyrektor 
Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
          Mirosław Kubiak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


