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Protokół Nr III/1/2014 

z III sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń 

Ratusza, ul. Rynek 1. 

  

Na ustawowy stan 25 radnych w III sesji uczestniczyło 24 radnych, co stanowi 

wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik  

nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył III sesję Rady Miasta  

i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i jego Zastępców (lista obecności 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu), dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta i kierowników 

jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu) oraz zaproszonych gości (lista obecności stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu). Następnie przedstawił proponowany porządek obrad III sesji 

Rady Miasta (porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku 

obrad: 

1. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 1 – uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (22 głosami „za”).  

 

2. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 2 – uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (22 głosami „za”). 

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 3 – uchwały w sprawie 

wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (23 głosami „za”). 

 

4. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 4 – uchwały w sprawie wyboru 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto 

Rzeszów za 2014 rok. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (23 głosami „za”). 
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5. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 9a – uchwały w sprawie 

wyrażenia woli wynajmu lokali mieszkalnych dla kadry naukowej tworzonego przez 

Uniwersytet Rzeszowski kierunku lekarskiego. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (24 głosami „za”). 

 

6. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 10a - uchwały  

w sprawie powołania komisji doraźnej ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (23 głosami „za”). 

 

7. Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

przekazał radnym, w formie pisemnej, projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 

Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego starań o budowę podkarpackiego odcinka drogi S-19. 

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie złożony w trakcie sesji, po zapoznaniu 

się radnych z przedłożonym materiałem. 

 

8. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku 

obrad pkt 7 – uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (przyłączenie do 

Rzeszowa terenu sołectwa Malawa). Przypomniał, że Rada Miasta na II sesji podjęła 

decyzję w powyższej sprawie, odrzucając ww. projekt uchwały.  

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zgłosił wniosek przeciwny. 

Stwierdził, że radni powinni wprowadzić projekt uchwały do porządku obrad, aby można 

było – w trakcie dyskusji - przedstawić nowe argumenty uzasadniające przyłączenie terenu 

sołectwa Malawa do Rzeszowa.  

 

       Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 7 - uchwała w sprawie zmiany granic 

Miasta Rzeszowa (przyłączenie do Rzeszowa terenu sołectwa Malawa) został przyjęty  

13 głosami „za”, przy 10 głosach przeciwnych.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował o wynikach badań 

przeprowadzonych przez urzędy statystyczne, z których wynika, że jedynymi miastami, które 

będą się rozwijać, gdzie będzie przybywać mieszkańców, to przede wszystkim Warszawa  
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i Rzeszów. W innych miastach będzie spadek. Przy badaniach był brany pod uwagę m.in.  

i taki element, że w Rzeszowie będzie przybywać mieszkańców i ten proces będzie ciągły. 

Stwierdził, że Radni głosując przeciwko poszerzeniu granic, głosują przeciwko rozwojowi 

Rzeszowa. Głosują przeciwko swojemu miastu.  

 

Rada Miasta przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Rzeszowa. 
 

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

3. Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku. 
 

4. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Gminy miasto Rzeszów za 2014 rok. 

 
5. Oświadczenia i informacje. 

 
6. Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 36/1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla obszarów: I, II, III, IV, IX. 
 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż, nieruchomości 
niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie, na rzecz Parafii Rzymsko -  
Katolickiej p.w. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od 
ceny sprzedaży. 
 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony  
i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 
 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia woli wynajmu lokali mieszkalnych dla kadry naukowej 
tworzonego przez Uniwersytet Rzeszowski kierunku lekarskiego. 

 
10. Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 

 
11. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.  

 
12. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie, nadania Placówce 

Opiekuńczo – Wychowawczej imienia oraz nadania jej Statutu. 
 

13. Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów  
w Rzeszowie. 



4 
 

 
14. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa.  

 
15. Interpelacje i zapytania. 

 
16. Sprawy różne. 

 

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

Ad. 1. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że Komisja Ekonomiczno – 

Budżetowa jednogłośnie (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za). 

Ad. 2. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że Komisja Ekonomiczno – 

Budżetowa jednogłośnie (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok została 

przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 
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Ad. 3. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Poprosiła o przyjęcie, w ramach autopoprawki, zmian jak  

w załączniku przekazanym Radnym (tekst jednolity, z autopoprawką, stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu). 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że Komisja Ekonomiczno – 

Budżetowa jednogłośnie (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku została 

przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 

Ad. 4. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy miasto Rzeszów za 2014 

rok (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 11 do protokołu).  

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że Komisja Ekonomiczno – 

Budżetowa jednogłośnie (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego Gminy miasto Rzeszów za 2014 rok została przyjęta jednogłośnie  

(24 głosami „za”). 

Ad. 5. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – odczytał gratulacje dla Radnych z okazji 

wyboru do Rady Miasta Rzeszowa, przesłane przez Przewodniczącego Rady Miasta Lwowa (list 

gratulacyjny stanowi załącznik nr 12 do protokołu). Poprosił Radnych o wypełnienie ankiety oraz 

przekazanie numerów rachunków bankowych, na które będą przekazywane diety. Poinformował, 
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że Radni otrzymali harmonogram sesji zwyczajnych Rady Miasta w 2015 roku (harmonogram 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu). Przedstawił pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 

kierowane do Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Tomasza Poręby, w sprawie Via Carpatia, 

w tym także budowy drogi ekspresowej S19 (pismo DDA II-0701-723-mp/14 NK:346625/14  

z 23 grudnia 2014 r. stanowi załącznik nr 14 do protokołu). Poinformował, że ww. pismo 

zostanie przekazane Radnym.  

Radny Pan Wiesław Buż – w odpowiedzi na wniosek Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości o upomnienie i ukaranie „za rzekomo nieeleganckie zachowanie się  

i bezpodstawne zabranie głosu w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta”, odczytał oświadczenie 

dotyczące Radnego Pana Marcina Fijołka (oświadczenie stanowi załącznik nr 15 do protokołu).  

Radny Pan Marcin Fijołek – zabierając głos, powiedział: „Całe ostatnie lata mojego życia 

koncentrują się w Rzeszowie. Z tym miastem jestem związany, zarówno poprzez swoją działalność 

społeczną, poprzez swoją pracę i miejsce zamieszkania. Tutaj, moim zdaniem, nie ulega żadnej 

wątpliwości, że całe moje życie ostatnich lat jest związane właśnie z Rzeszowem, biorąc pod 

uwagę fakt, że jako młody człowiek, student, rozpocząłem zamieszkiwanie w Rzeszowie. Tutaj 

studiowałem. Tutaj też - w Rzeszowie -  po studiach, związałem swoje życie. Chciałem podkreślić, 

że w sytuacji, w jakiej ja się znalazłem, jest obecnie dziesiątki tysięcy młodych ludzi w całym 

Rzeszowie. I słowa, która padły z ust Pana Radnego Buża traktuję jako, może nie atak, ale jako 

duże wotum nieufności w stosunku do wszystkich młodych osób, które do Rzeszowa przyjeżdżają. 

Jako niechęć Pana Radnego do tych wszystkich osób, które do Rzeszowa przyjeżdżają i z tym 

miastem chcą związać swoją przyszłość. Ja uważam, że miasto Rzeszów powinno robić wszystko, 

żeby zachęcić młodych ludzi do tego, aby w tym mieście zamieszkiwać, żeby w tym mieście zostać, 

żeby w tym mieście pracować, żeby działać na rzecz stolicy województwa. A taka postawa z całą 

pewnością nie sprawia, że opinie młodych ludzi na temat Rzeszowa będą lepsze.” 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – poprosił o reasumpcję głosowania wniosku o zdjęcie  

z porządku obrad pkt 7 – uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (przyłączenie do 

Rzeszowa terenu sołectwa Malawa). Zauważył, że głos w powyższej sprawie zabrał Prezydent 

Miasta po zakończeniu głosowania. Stwierdził, że pojawiły się nowe okoliczności, mogące mieć 

wpływ na wynik głosowania, tj. informacja dotycząca badań socjologicznych przeprowadzonych 

przez urzędy statystyczne.  
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził: „O reasumpcji nie może być 

mowy, bo to nie są żadne nowe okoliczności. Te argumenty, które Pan przedstawił, dotyczą 

meritum sprawy, a nie porządku obrad. Jest możliwość przeprowadzenia głosowania tylko  

w sprawie wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad sesji. Porządek obrad sesji został 

w sposób wiążący ustalony.” 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – ponownie poprosił o reasumpcję głosowania ze względu na 

nowe okoliczności. Zauważył, że Prezydent Miasta zabrał głos i przedstawił informację na temat 

badań przeprowadzonych przez urzędy statystyczne już po przegłosowaniu wniosku o zdjęcie  

z porządku obrad pkt 7 - uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (przyłączenie do 

Rzeszowa terenu sołectwa Malawa). 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zgodził się  

ze stanowiskiem Przewodniczącego Rady Miasta. Powiedział: „W tym przypadku nie zachodzi 

problem reasumpcji głosowania. Nie zaistniała żadna z przesłanek wymienionych w Statucie 

Miasta, a fakt wejścia na salę już po głosowaniu jednego Radnego nie jest przesłanką, która ma 

umożliwić, czy powoduje, wprowadzenie reasumpcji. Takie przypadki są znane chociażby  

z różnych głosowań sejmowych, gdzie też nieobecność posła decydowała nawet o bardzo ważnych 

sprawach. Tu akurat nie decydowała nieobecność radnego. To nie miało znaczenia. Zmiana 

porządku obrad odbyła się w trybie zgodnym z przepisami. Druga sprawa, o której chcę 

powiedzieć - mnie niepokoi sytuacja taka, że w punkcie „oświadczenia i informacje” zaczynamy 

rozmawiać, czy wydawać oświadczenia i przekazywać informacje szeroko, daleko odbiegające od 

spraw, którymi Rada się zajmuje, chociażby z punktu widzenia porządku obrad. Owszem, punkt 

„oświadczenia i informacje” jest szeroko nazwany, ale chyba takie oświadczenie, jak dzisiejsze 

oświadczenie Radnego Pana Wiesława Buża, nie było do tej pory stosowane w takim trybie. Nie 

wiem, czy to jest nowy sposób zajmowania się na każdej sesji kolejno Radnymi z klubu 

opozycyjnego. Dzisiaj jest analiza, jak to jeden z naszych kolegów Radnych zamieszkiwał, z kim 

itd. Ja bym chciał poznać też odpowiedzi Pana Radnego Buża co to znaczy - bo Pan Radny używa 

pewnych sformułowań na tyle ogólnych i pojemnych, że rodzą one kolejne pytania - że należy 

poddać pod wątpliwość, że pewne wydarzenia w związku z przeszłością czy zamieszkiwaniem 

jednego z Radnych poddają, czy już decydują, że należy poddawać pod wątpliwość. Czy tak Pan 

Radny uważa, czy ma Pan wątpliwości? Czy nie jest twierdzeniem na wyrost, że inny Radny łamie 

przepisy, bo tak Pan Radny Buż się wyraził, jeżeli nie ma żadnych decyzji w tym momencie, czy 

rozstrzygnięć, że ktokolwiek tutaj łamie przepisy. Jeżeli jakikolwiek temat wymaga zbadania, to 
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należy pewnie to zrobić. Ostatnia sprawa, o której chciałbym powiedzieć. Pan Przewodniczący 

Rady Miasta zaczął od przedstawienia pisma kierowanego do Posła do Parlamentu 

Europejskiego, gdzie też pojawiają się sformułowania w stylu wyrażania niepokoju związanego z 

wypowiedziami Europosła. Ja zadaję pytanie, czy to jest taka nowa tradycja, że będziemy 

analizować i wyrażać niepokój wobec, akurat znowu tak się zdarzyło, pewnie przypadkiem, że 

chodzi o Europosła z Prawa i Sprawiedliwości, jak i Radnego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. 

Bo jeżeli tak, to my na pewno jako Klub nie będziemy analizować i sprawdzać kto, jak i gdzie 

zamieszkuje, albo jakie wypowiedzi budzą niepokój. My na poprzedniej sesji, jako Klub Prawa  

i Sprawiedliwości, zaproponowaliśmy pewne stanowisko, propozycję. Przypomnę tylko, że 

stanowiska były w różnych sprawach przez wiele lat prezentowane i podejmowane. Dotyczyły 

energetyki podkarpackiej, czy umieszczenia transpondera dla Radia VIA, czy utworzenia 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dotyczyły szerokiego spektrum spraw. Różne osoby mogły mieć 

różne zdania na ten temat, ale nigdy do tej pory nie przedstawiano to w takim duchu, czy w takiej 

atmosferze, że to ma budzić niepokój, albo później jest analizowane, rozkładane na czynniki 

pierwsze.”  

Radny Pan Waldemar Wywrocki – zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad III sesji  

o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa 

(przyłączenie do Rzeszowa terenu sołectwa Malawa). 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zgłosił wniosek przeciwny. 

Zaproponował, aby przed głosowaniem ww. wniosku zrealizować pkt 5 porządku obrad,  

tj. oświadczenia i informacje. 

        Wniosek o uzupełnienie porządku obrad III sesji o punkt dotyczący rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (przyłączenie do Rzeszowa 

terenu sołectwa Malawa) nie został przyjęty – brak wymaganej bezwzględnej większości  

13 głosów „za”. 

Wynik głosowania: 11 głosów „za”, 11 głosów „przeciw”.  

Protokół Nr I/1/2014 z I sesji Rady Miasta Rzeszowa, odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. został 

przyjęty bez uwag. 
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Ad. 6. 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

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

uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 36/1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla obszarów: I, II, III, IV, IX (projekt 

uchwały, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr III/6/2014 stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu).  

Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał czy jest konieczność podejmowania uchwały w sprawie 

uchwalenia Zmiany Nr 36/1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla obszarów: I, II, III, IV, IX na dzisiejszej sesji Rady Miasta. 

Zauważył, że nie została powołana Komisja Gospodarki Przestrzennej, która powinna 

wypracować opinię do przedłożonego materiału. 

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

projekt uchwały został przesłany w obowiązującym terminie. Stwierdziła, że Rada Miasta, 

podejmując przedłożoną uchwałę, umożliwi inwestorom realizację zaplanowanych wcześniej 

zamierzeń inwestycyjnych. Przypomniała, że zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego nie przesądzają o sposobie zagospodarowania terenu. Dopiero 

plany szczegółowe zagospodarowania dla danego terenu, opracowane na podstawie zapisów 

Studium, określą szczegółowe przeznaczenie terenu oraz wskażą inne wymogi związane z jego 

zagospodarowaniem.  

Radny Pan Witold Walawender – poprosił o informację odnośnie planowanego sposobu 

zagospodarowania obszaru nr 1 o powierzchni 1,3 ha, wskazanego w projekcie uchwały, 

znajdującego się w sąsiedztwie stadionu miejskiego na Osiedlu Gen. Grota Roweckiego. 

Stwierdził, że budowa dodatkowego obiektu na tym terenie, o powierzchni przekraczającej  

2 000 m², pogorszy sytuację w zakresie dostępności miejsc parkingowych.  

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – poinformowała, że dla 

wskazanego terenu został opracowany i przyjęty przez Radę Miasta miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Plan ten zakłada, na terenie pomiędzy stadionem miejskim  

a istniejącym już obiektem handlowym (Lidl), możliwość budowy obiektu o charakterze 

administracyjnym, biurowym lub usługowym, bez możliwości prowadzenia działalności 
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handlowej. Funkcja zaproponowana w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa jest taka sama jak w planie szczegółowym. Dodała, że 

wskaźnik miejsc parkingowych jest określony w planie zagospodarowania przestrzennego,  

a gabaryty tego obiektu będą musiały być dostosowane zarówno do wielkości działki, jak i do 

wskaźników urbanistycznych co do miejsc parkingowych.  

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – poinformował, że prywatny inwestor zakupił teren  

z przeznaczeniem pod budowę kliniki medycznej. 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta. 

       Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 36/1/2013 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla obszarów: I, II, III, 

IV, IX została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

Ad. 7. 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa –  

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż, 

nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie, na rzecz Parafii 

Rzymsko -  Katolickiej p.w. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, wraz z udzieleniem 

bonifikaty od ceny sprzedaży (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku 

nr III/5/2014 stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż, nieruchomości 

niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie, na rzecz Parafii Rzymsko -  

Katolickiej p.w. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od 

ceny sprzedaży została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 

Ad. 8. 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa –  

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 

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

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr III/4/2014 stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta jednogłośnie  

(21 głosami „za”). 

Ad. 9. 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa –  

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli wynajmu lokali mieszkalnych dla kadry 

naukowej tworzonego przez Uniwersytet Rzeszowski kierunku lekarskiego (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie wyrażenia woli wynajmu lokali mieszkalnych dla kadry naukowej 

tworzonego przez Uniwersytet Rzeszowski kierunku lekarskiego została przyjęta  

jednogłośnie 23 głosami „za”). 

Ad. 10.  

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zawnioskował o zdjęcie  

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej 

Rady Miasta Rzeszowa. W uzasadnieniu wniosku podał, że brak jest ustaleń Klubów Radnych co 

do wyboru Przewodniczącego Komisji oraz jej składu. 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła wniosek przeciwny. 

       Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji 

Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa został przyjęty 18 głosami, przy 5 głosach 

przeciwnych. 

Ad. 11. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 20 do protokołu). 



12 
 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków doraźnej Komisji ds. Budżetu 

Obywatelskiego: 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – w imieniu Klubu Radnych Rozwój 

Rzeszowa zgłosił: Radnego Pana Wiesława Buża i Radnego Pana Sławomira Gołąba – wyrazili 

zgodę. 

Radny Pan Robert Homicki – w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił 

Radną Panią Jolantę Kaźmierczak – wyraziła zgodę. 

Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosił: 

Radnego Pana Roberta Kultysa, Radnego Pana Waldemara Kotulę oraz Pana Grzegorza Koryla – 

wyrazili zgodę. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zaproponował, aby ograniczyć liczbę 

Radnych zgłaszanych przez poszczególne Klubu Radnych do 2 kandydatów.   

Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosił: 

Radnego Pana Roberta Kultysa oraz Radnego Pana Waldemara Kotulę. 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Budżetu 

Obywatelskiego: 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – w imieniu Klubu Radnych Rozwój 

Rzeszowa zgłosił Radnego Pana Wiesława Buża – wyraził zgodę.  

Przystąpiono do głosowania. 

       Radny Pan Wiesław Buż został wybrany na Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. 

Budżetu Obywatelskiego 14 głosami, przy 2 głosach przeciwnych i 6 głosach 

wstrzymujących. 

       Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego  
w składzie: 

Radny Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji 

Radny Pan Sławomir Gołąb – Członek Komisji 
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Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – Członek Komisji 

Radny Pan Waldemar Kotula – Członek Komisji 

Radny Pan Robert Kultys – Członek Komisji 

została przyjęta jednogłośnie (23 głosami „za”). 

Ad. 12.  

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  w sprawie 

zmiany nazwy Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie, nadania Placówce Opiekuńczo – 

Wychowawczej imienia oraz nadania jej Statutu (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr III/3/2014 stanowi załącznik nr 21 do protokołu). Poprosił o przyjęcie, 

w ramach autopoprawki, zmiany zapisu  w uzasadnieniu: jest „z Wojewodą Rzeszowskim”, winno 

być: „z Wojewodą Podkarpackim.” 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie zmiany nazwy Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie, nadania 

Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej imienia oraz nadania jej Statutu została przyjęta 

jednogłośnie (22 głosami „za”). 

Ad. 13. 

Pan Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów  

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr III/1/2014 

stanowi załącznik nr 21a do protokołu). Poprosił o przyjęcie, w ramach autopoprawki, zmian 

wskazanych w przekazanych Radnym materiałach (propozycje zmian stanowią załącznik  

nr 22 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów  

w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”). 
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Ad. 14.  

Pan Zbigniew Sebzda – Dyrektor Wydziału Geodezji UM – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 23 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa została przyjęta 

jednogłośnie (21 głosami „za”). 

Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosił 

wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady 

Miasta Rzeszowa dotyczącego starań o budowę podkarpackiego odcinka drogi S-19, przekazany 

Radnym na początku sesji.   

Radny Pan Czesław Chlebek – zgłosił wniosek przeciwny. 

       Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego starań o budowę podkarpackiego odcinka 

drogi S-19 nie został przyjęty (brak wymaganej bezwzględnej liczby 13 głosów „za”).  

Wynik głosowania: 12 głosów „za”, 11 głosów „przeciw”. 

Ad. 15. 

Radny Pan Roman Jakim – złożył na piśmie interpelację o treści: „W imieniu mieszkańców 

Rzeszowa, którzy w złożonej deklaracji zobowiązali się do segregacji odpadów komunalnych 

zwracam się do Pana Prezydenta z pytaniem, kto i na jakiej podstawie podjął decyzję  

o ograniczeniu dostarczania mieszkańcom worków na odpady segregowane, a także  

o umieszczeniu na workach danych adresowych posesji. Mając na uwadze obowiązujące przepisy 

prawa w tym zakresie /Ustawa o Ochronie Danych Osobowych Art. 6/ mieszkańcy, którzy 

zgłaszali do mnie w/w problemy oczekują od władz miasta wywiązania się ze zobowiązania 

dostarczania do posesji worków na odpady segregowane w ilości niezbędnej do wywiązywania 

się przez właścicieli gospodarstw z obowiązku segregacji oraz odstąpienia od umieszczania na 

workach danych podlegających ochronie. Wnoszę do Pana Prezydenta o podjęcie stosownych 

działań, które spowodują rozwiązanie zaistniałego problemu.” 
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Radny Pan Roman Jakim – złożył na piśmie interpelację o treści: „W imieniu niemałej grupy 

mieszkańców Rzeszowa, w zdecydowanej większości seniorów, emerytów i rencistów – ludzi 

niezamożnych, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o zmianę decyzji i utrzymanie 

możliwości dokonywania w transzach pięcioletnich opłat cmentarnych. Mając na uwadze 

aktualnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie mieszkańcy oczekują dobrej woli ze strony 

Pana Prezydenta i liczą, że wyjdzie Pan naprzeciw oczekiwaniom ludzi starszych, których 

niepokoi wprowadzona zmiana. Jednorazowa opłata za dwadzieścia lat jest dla wielu emerytów 

zbyt wysoka. W mojej ocenie zmiana zarządzenia wpłynie na niezakłóconą ściągalność opłat  

a tym samym nie narazi miasta na konieczność podejmowania trudnych i drażliwych społecznie 

decyzji w przypadku nie wniesienia, z przyczyn ekonomicznych, opłaty w całości. Proszę Pana 

Prezydenta o rozważenie zasadności mojej prośby i zastosowanie sprawdzonych przez lata  

i akceptowanych społecznie rozwiązań.” 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - złożył na piśmie interpelację o treści: „W imieniu 

mieszkańców proszę o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu podtopień  

i zalewania piwnic posesji i budynków na Osiedlu Mieszka I, w rejonie ul. Miodowej, Nizinnej, 

Letniej oraz innych. Nawiązując do pisma MPWiK z 06.09.2013 r. znak TS/4083/157/13, 

przyczyną zalewania piwnic i garaży jest tzw. cofka podczas intensywnych opadów deszczu przy 

jednoczesnym podnoszeniu się poziomu wody w Potoku Młynówka. Występuje wówczas także 

wymieszanie się wód opadowych ze ściekami z kanalizacji sanitarnej. W celu rozwiązania ww. 

problemu należy dokonać rozdzielenia kanalizacji deszczowej od sanitarnej, lub jej 

uszczelnienia.” 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - złożył na piśmie interpelację o treści: „W imieniu 

mieszkańców proszę o wpisanie do projektu budżetu miasta na 2015 rok inwestycji pn.: Budowa 

boiska przy ul. Kustronia wraz z placem zabaw z kwotą 150 tys. zł. Informuję, że wymieniona 

inwestycja jest rozpoczęta i częściowo wykonana, w związku z czym mieszkańcy oczekują jej 

dokończenia. W imieniu mieszkańców proszę o wpisanie do projektu budżetu inwestycji pn.: 

budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej na działce, która jest własnością miasta z kwotą 

150 tys. złotych. Realizacja ww. inwestycji jest oczekiwana przez mieszkańców i pozwoli lepiej 

skomunikować tę część miasta.” 
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Radni Pan Waldemar Szumny i Pan Konrad Fijołek - złożyli na piśmie interpelację o treści: 

„Z informacji medialnych wynika, że od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegną godziny kursów 

niektórych linii MPK. W imieniu wielu mieszkańców osiedla Drabinianka oraz Budziwój proszę 

przeanalizować zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów MPK linii 12. W tzw. 

godzinach szczytu (ale nie tylko) autobus ten jeździ przeładowany, wielu ludzi nawet nie jest  

w stanie wsiąść z powodu braku miejsca. Poza tym w niektórych godzinach zbyt długie są – 

zdaniem mieszkańców – przerwy między kolejnymi kursami. Ponadto proszę o rozważenie 

zasadności wprowadzenia jeszcze jednej linii MPK z kierunku Budziwoja do innej części 

Rzeszowa niż linia 12, np. przez ul. Rejtana lub Dąbrowskiego (ewentualnie w stronę dworca 

PKP). Z licznych sygnałów zgłaszanych przez mieszkańców wynika, że warto takie analizy 

przeprowadzić.” 

Radny Pan Waldemar Szumny - złożył na piśmie interpelację o treści: „Otrzymuję wiele próśb  

i protestów (nie tylko z osiedla Zwięczyca, chociaż stamtąd najwięcej), aby wydłużyć 

(wprowadzić) oświetlenie w końcowym odcinku tzw. ścieżki rowerowej od Bulwarów do 

Zwięczycy aż pod granicę Rzeszowa. Chodzi o odcinek długości około 2 km, gdzie obecnie brak 

jest oświetlenia, a wielu mieszkańców korzysta z tej ścieżki (np. biegając) także po zmroku. 

Bieganie staje się obecnie coraz popularniejsze, odbywa się także poza sezonem letnim, a wtedy 

dosyć szybko robi się ciemno. Oświetlenie wzdłuż tej ścieżki (trasy) znacznie poprawiłoby 

bezpieczeństwo osób już korzystających z różnych form rekreacji, a dodatkowo mogłoby zachęcić 

kolejne osoby do aktywności ruchowej.” 

Radny Pan Witold Walawender - złożył na piśmie interpelację o treści: „W miarę możliwości 

podaję pod rozwagę i przemyślenie sprawy powstania placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych 

(z elementami specjalnymi) np.: na terenie, który może zostać zlikwidowany tj. Plac Targowy przy 

ul. Wyspiańskiego (likwidacja spowodowana brakiem najemców).” 

Radna Pani Maria Warchoł - złożyła na piśmie interpelację o treści: „Popierając inicjatywę 

Samorządowej Rady Osiedla Nr 23 „Krakowska – Południe” zwracam się z prośbą  

o poparcie wniosku o dofinansowanie inwestycji: wykonanie otoczenia sceny amfiteatralnej wraz 

z „Obszarem sportowym 1” oraz placu zabawa dla dzieci starszych i siłowni (zgodnie  

z planem zagospodarowania tego terenu), jako kolejny etap zadania inwestycyjnego pn.: 

„Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska – Południe” tak, by również zostało 

zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r. Należy podkreślić, że 

wniosek o wartości 1 200 000 zł zyskał poparcie 2 928 osób i zajął drugie miejsce. Mieszkańcy 



17 
 

Osiedla, o czym świadczą wyniki głosowania, dostrzegli w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim 

realną szansę wybudowania zaplanowanego 11 lat temu parku osiedlowego. Na obszarze osiedla 

Krakowska – Południe brak jest takich urządzeń sportowych mobilizujących starsze dzieci  

i młodzież oraz dorosłych do aktywności ruchowej. Wykonanie w tej części przyszłego parku 

osiedlowego otoczenia sceny amfiteatralnej, jak również sąsiadującego z nią obszaru sportowego 

jest bardzo potrzebne. Teren ten stanie się miejscem rekreacji i wypoczynku, będą się mogły 

odbywać plenerowe imprezy osiedlowe integrujące środowisko, nie tylko z okazji Dni Osiedla, ale 

również od wiosny do jesieni imprezy kulturalne i sportowe: koncerty, występy, pokazy, 

rozgrywki. Będzie z niego korzystać również Parafia pw. Św. Rodziny, Szkoła Podstawowa  

Nr 28, Gimnazjum Nr 5, Żłobek Nr 3, Przedszkole Publiczne Nr 40 oraz Osiedlowy Klub Kultury 

„Krak”. Z parku i jego urządzeń będą mogli korzystać także mieszkańcy sąsiednich osiedli: 

Kmity, Kotuli oraz Andersa, Baranówki i innych. Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o podjęcie 

działań umożliwiających realizację tej inwestycji w 2015 r.” 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił ustnie interpelację o treści: „Proszę o rozważenie 

możliwości znalezienia godnego miejsca do ekspozycji wszystkich prac Józefa Szajny (np. na 

poddaszu II Liceum Ogólnokształcącego). Z informacji podanych przez „Gazetę Wyborczą” 

wynika, że duża część prac nie jest wystawiana w Galerii Józefa Szajny. Są także trudności  

z jej zwiedzaniem. Mogą to robić tylko zorganizowane grupy (minimum po 10 osób).” 

Radny Pan Stanisław Ząbek – nawiązując do audycji telewizyjnej na temat atrakcyjności 

Podkarpacia, jego rozwoju, w tym rozwoju Rzeszowa, pogratulował Panu Wojciechowi 

Buczakowi – Wicemarszałkowi Województwa Podkarpackiego „trafnych uwag i stanowiska  

w temacie rozwoju układu komunikacyjnego, m.in. w zakresie budowy drogi S-19 – jej rozwoju  

i funkcji w globalnym układzie komunikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa 

Podkarpackiego i Rzeszowa.” Zauważył, że: „Z częścią obwodnicy wiąże się również 

projektowana dalsza część obwodnicy, tj. od drogi S-19, poprzez teren Osiedla Zwięczyca, 

Budziwój i Biała, do Al. Gen. Sikorskiego. Pełny efekt w rozwoju tego układu zapewniłoby 

przedłużenie w kierunku południowo – wschodnim ww. obwodnicy poprzez właśnie część Osiedla 

Biała i Matysówkę, Malawę i fragment Kraczkowej. Z przykrością dzisiaj przyjąłem negatywny 

wynik w kontekście przyłączenia sołectwa Malawa do Rzeszowa. Takie stanowisko hamuje – i ja 

się dziwię kolegom z prawej strony - że tak uporczywie próbują zatrzymać rozwój naszego miasta, 

szczególnie układu komunikacyjnego. Wykonanie wymienionego układu ułatwiłoby w przyszłości 

rozwój miasta, uatrakcyjniłoby tereny Malawy w kontekście możliwości rozwoju miasta co do 



18 
 

możliwości turystyczno – rekreacyjnych, co do możliwości pozyskania terenów nie tylko pod 

budownictwo mieszkaniowe, ale także z przeznaczeniem do uprawiania sportów zimowych, itd. 

Naczelnym rozwiązaniem byłby układ komunikacyjny, jakże łatwiejszy do realizacji, jeżeli Malwa 

byłaby w granicach miasta. Drugi problem: teren południowo – wschodni nie ma linii kolejowej. 

Teren praktycznie od rejonu Boguchwały, poprzez ościenne gminy i miejscowości do E-4 może się 

rozwijać tylko w oparciu o dobry układ komunikacyjny.”  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Proszę zauważyć, że 

niedawno Miasto wykonało przedłużenie ul. Przemysłowej do ul. Podkarpackiej. Przed nami 

budowa fragmentu połączenia tegoż przedłużenia z węzłem Rzeszów – Kielanówka. Do 

granicy miasta, to przedłużenie będzie finansowane z budżetu miasta, natomiast od granicy 

miasta z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pan Radny Stanisław Ząbek 

namawia nas do tego, żebyśmy z perspektywy finansowania tej drogi, która by przez Malawę 

przebiegała, zrezygnowali z finansowania jej przez Marszałka i po przyłączeniu do Rzeszowa 

Malawy, sfinansowali jej wykonanie z budżetu Miasta. Jest to rozumowanie kompletnie 

pozbawione sensu. Oprócz tego proszę zauważyć, że połączenie, o którym mówił Pan Radny 

Stanisław Ząbek będzie racjonalne wtedy, gdy zostanie wybudowana tzw. południowa 

obwodnica miasta, a więc droga po południowej stronie Zalewu. Należy przyjąć, że ww. 

droga nie powstanie przed 2020 rokiem. Zatem apel do Pana Marszałka o zabezpieczenie 

środków na budowę drogi przebiegającej przez Malawę i do drogi nr 4, jest zdecydowanie 

przedwczesny.” 

 

Pan Wojciech Buczak – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – zabierając głos, 

powiedział: „Sprawa bardzo ważna – budowa dróg. Dla Rzeszowa jest to wręcz sprawa 

kluczowa. Wiele dobrego już udało się tu zrobić. Myślę, że mamy szansę w tej nowej 

perspektywie – do 2010 roku – bardzo dużo wspólnie zrobić. Ale podkreślam – wspólnie, 

rozmawiając o tym, jakie są problemy i jak je rozwiązywać, a nie żeby była to okazja do 

podziałów między nami. Ja bym w ogóle nie łączył sprawy budowy tzw. drogi południowej  

w Rzeszowie, zwanej też obwodnicą, z kwestią przyłączania do Rzeszowa sołectw czy gmin.  

To można robić niezależnie od siebie i powinniśmy to robić. Ja będę optować za tym, żebyśmy 

jak najszybciej to połączenie południowe wykonali. W gronie Radnych Samorządu 

Województwa  Podkarpackiego przytłaczająca większość, to Radni spoza Rzeszowa, którzy 

dyskutując o jakichkolwiek inwestycjach, o budżecie województwa, mówią – dokąd będzie tak, 
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że prawie wszystkie pieniądze przeznaczane są na inwestycje powiązane z Rzeszowem, np. na 

lotnisko w Jasionce i tereny wokół niego, strefę ekonomiczną. Taki jest zarzut 90% Radnych 

Województwa Podkarpackiego, że my widzimy przede wszystkim centrum województwa  

i Rzeszów. Ja staram się łagodzić takie opinie i twierdzić, że Rzeszów jest stolicą 

województwa i jest rzeczą naturalną, że wiele inwestycji tutaj będzie  realizowanych. 

Dodatkowo, część decyzji jest podejmowana odgórnie. Bo to, że wiele inwestycji jest 

promowanych wręcz decyzjami rządu i różnymi rozwiązaniami systemowymi jest naturalne. 

One powinny być koncentrowane w stolicy województwa. Tak być powinno i jest to generalnie 

akceptowane. Zwracam się z gorącą prośbą do Radnych Miasta Rzeszowa, aby w tym 

względzie nie inspirować też tego typu postawy, że np. Via Carpatia nas nie interesuje, bo to 

jest rozmowa o inwestycji, która dotyczy południa, czy nawet terenów poza granicami 

naszego województwa. Via Carpatia to jest inwestycja bardzo ważna dla miasta Rzeszowa. 

To, że w kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego udało się wywalczyć zapis  

o tym i jest bardzo prawdopodobne, że będziemy budować w tej perspektywie odcinek drogi  

S-19, od Rzeszowa do Babicy, co spowoduje, że południowe części Rzeszowa – Boguchwała, 

Zwięczyca – będą miały rozwiązany problem komunikacyjny. To jest też ważne dla rozwoju 

stolicy województwa, dla samego Rzeszowa. Jeżeli ta droga będzie poprowadzona dalej do 

granicy, otworzymy się na Słowację i kraje południowe. Ażeby tak się stało, to trzeba 

zgodnego lobbowania wszystkich – samorządu województwa, polityków krajowych oraz 

europejskich i władz samorządów, które są na trasie tej drogi. Według mnie jest szansa, żeby 

ta droga była zbudowana aż do naszej południowej granicy. Gorąco apeluję aby w tym 

pomóc. Jeśli chodzi o północ, tu są dobre wiadomości. Będzie budowana droga do Lublina, 

która będzie miała też wpływ na dojazd do Warszawy. Z Lublina do Warszawy droga 

ekspresowa będzie wykonana. Jeśli chodzi generalnie o układ dróg, i nie tylko dróg, ale też 

kolei, bo nie ma takich połączeń, choć pamiętam, że przed laty była taka koncepcja, żeby 

obudować Rzeszów siecią kolejową. Myślę, że dzisiaj to nie jest realne. Naciskamy, jako 

samorząd województwa na to, żeby stworzyć taką podmiejską kolej aglomeracyjną, żeby 

umożliwić dojazd koleją do samego Rzeszowa ale i do wrażliwych miejsc wokół Rzeszowa, 

jako alternatywę dla samochodów osobowych, busów i autobusów. Połączenie: Przeworsk – 

Łańcut – Rzeszów – Głogów, po drodze Rogoźnica spowoduje, że wielu ludzi dojeżdżających 

w tej chwili z Rzeszowa do Rogoźnicy, np. do „Zelmeru”, miałoby rozwiązany problem 

dojazdu. W dotychczasowych rozmowach z przedstawicielami kolei okazywało się, że to jest 

wręcz niemożliwe, niewykonalne. Po tym jak postawiliśmy twarde warunki odnośnie 

przetargu na nowy rok, okazuje się, że jest to możliwe i takie połączenie będzie. Szerzej 
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rozmawiamy też z PLK na szczeblu krajowym, z przewozami regionalnymi, żeby szereg 

inwestycji tutaj poczynić, aby więcej pasażerów korzystało z przewozów kolejowych:  

z Boguchwały do Rzeszowa, z Łańcuta do Rzeszowa, z Głogowa do Rzeszowa i odwrotnie. 

Będziemy proponować samorządom z tych miast aby w tym pomogły, żeby też umożliwić 

dojazd potencjalnym pasażerom, np. z centrum Łańcuta na dworzec odległy od centrum tego 

miasta. Jest to możliwe. Myślę, że uda się to zrobić. I będzie to też miało wpływ na 

funkcjonowanie samego miasta Rzeszowa, jeśli chodzi o liczbę osób zatrudnionych  

i o skomunikowanie z miastem. Do tego jednak jest potrzebne zgodne, wspólne działanie na 

rzecz rozwiązywania problemów. Deklaruję, że chciałbym współpracować z Panem 

Prezydentem Tadeuszem Ferencem, z Radnymi Miasta Rzeszowa, na rzecz rozwiązywania 

tych problemów. Gorąco apeluję, żeby z drugiej strony była podobna postawa. Odnośnie 

Galerii Józefa Szajny – ja byłem w Galerii i wiem, że jest tam wystawianych wiele 

znakomitych prac. Być może wiele z prac nie jest wystawianych, a mogłoby być – o tym trzeba 

rozmawiać. Ja podchodzę z rezerwą też do tekstów w gazetach. Różnie i z różnych powodów 

tam się pisze, także na temat Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Dużo dobrego w tym teatrze 

zaczyna się dziać. Myślę, że dużo więcej jeszcze przed nami dobrego. Kultura jest bardzo 

ważna i tutaj jest wielka rola Rzeszowa jako centrum kulturalnego. Wiele dobrego w tej 

dziedzinie możemy wspólnie zrobić.”  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – powiedział: „Rzeszów jest stolicą Województwa 

Podkarpackiego i jako część tego województwa rzutuje na całość wyników Podkarpacia.  

W dniu 3 listopada w „Rzeczypospolitej” znakomity ekonomista polski napisał, że Polska B to 

tereny w okolicach Warszawy, Łomża, Góra Kalwaria i jeszcze inne miasta. Natomiast 

Podkarpacie w tej chwili zdecydowanie nie jest Polską B. Odnośnie przewozów pasażerskich 

koleją – otóż z przykrością można zauważyć ciągle zmniejszającą się ilość kursów, np. do 

Jasła –tylko 2 kursy dziennie. Myśmy budowali wiadukty, np. na połączeniu ul. Podkarpackiej 

z ul. Przemysłową – dzisiaj niewiele tam się dzieje. Miasto wystąpiło wcześniej - jeszcze do 

Pana Marszałka Zygmunta Cholewińskiego - o przewóz pasażerów na trasie Strzyżów – 

Boguchwała, Sędziszów do Rzeszowa, Łańcut – Przeworsk do Rzeszowa i Kolbuszowa do 

Rzeszowa. Bardzo się cieszę Panie Marszałku i dziękuję za to, że podjęto decyzję odnośnie 

realizacji tego projektu. Jestem przekonany, że współpraca będzie układać się bardzo 

dobrze.” 
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Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – nawiązując do wystąpień Pana Marszałka Wojciecha 

Buczaka i Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca ponownie zgłosił wniosek formalny  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego budowy podkarpackiego odcinka drogi S-19 na odcinku Barwinek – Babica. 

Powiedział: „Chciałbym zaapelować do całej Rady Miasta Rzeszowa, żebyśmy jednak dzisiaj 

poparli to stanowisko i dali przykład, że jednak wspólnie potrafimy, ponad podziałami, 

przyjąć stanowisko, które tak naprawdę służy naszemu miastu i doprowadzi do jeszcze 

większego rozwoju Rzeszowa.”  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził: „Tego wniosku nie możemy 

przyjąć ponieważ to byłaby reasumpcja, na tej samej zasadzie jak nie zgodziliśmy się na 

wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyłączenia sołectwa Malawa 

do Rzeszowa. Nie możemy drugi raz, bez jakiegoś zasadniczego powodu, ponownie głosować 

tego samego wniosku. Natomiast od siebie chcę zaproponować, jeżeli Państwo uznajecie, że 

to takie ważne, wydelegowanie z każdego Klubu Radnych po jednej osobie celem 

opracowania - na następną sesję Rady Miasta - stanowiska o treści, która będzie 

akceptowana przez wszystkich Radnych.”  

 

Pan Wojciech Buczak – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – poinformował, 

że bardzo podobne w treści stanowisko podjął Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

Zostało one podjęte jednomyślnie i skierowane do rządu RP celem wsparcia działań na rzecz 

umieszczenia tej inwestycji w planach europejskich. Stwierdził, że nie ma żadnych przeszkód, 

aby takie stanowisko przyjęła także Rada Miasta Rzeszowa. Dodał, że jego przyjęcie może 

pomóc w uruchomieniu bardzo ważnej inwestycji.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że występują przeszkody 

formalne, aby ponownie głosować wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie 

stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego starań o budowę podkarpackiego odcinka 

drogi S-19 do porządku obrad. Przypomniał, że zgodnie z przyjętymi zasadami, Rada Miasta 

nie głosuje ponownie tego samego wniosku.   

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – nie zgodził się ze 

stanowiskiem Przewodniczącego Rady Miasta odnośnie ponownego głosowania wniosku  

o rozszerzenie porządku obrad. Zauważył, że Statut Miasta oraz dotychczasowa praktyka, 
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jeżeli są nowe okoliczności w sprawie, dopuszcza takie głosowanie. Stwierdził, że  

w kontekście wystąpienia Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Wojciecha 

Buczaka, stanowiska Prezydenta Miasta przedstawionego na poprzedniej sesji oraz faktu 

podjęcia podobnego stanowiska przez Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

Rada Miasta Rzeszowa powinna podjąć uchwałę wspierającą starania o budowę drogi S19. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „W związku z tym, że to jest uchwała, która nie 

powinna budzić żadnych kontrowersji politycznych, żadnych sporów, która powinna nas 

jednoczyć – proponuję, żebyśmy przyjęli tę uchwałę dzisiaj przez aklamację, wyrażając tym 

samym jednomyślność i pełne poparcie dla idei budowy tej drogi w ramach nowego 

instrumentu finansowego, zaproponowanego przez komisję europejską.”  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że dyskusja w sprawie 

uzupełnienia porządku obrad jest zbędna, ponieważ nie wyrazi zgody na reasumpcję 

głosowania z powodów formalnych.  

 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 5 grudnia do  

19 grudnia 2014 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 

 

Rada Miasta Rzeszowa, na III sesji, podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr III/40/2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr III/41/2014 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 
2014 rok. 

3. Uchwała Nr III/42/2014 - w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają  
z upływem 2014 roku. 

4. Uchwała Nr III/43/2014 – w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Gminy miasto Rzeszów za 2014 rok. 

5. Uchwała Nr III/44/2014 - w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 36/1/2013 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla 
obszarów: I, II, III, IV, IX. 

6. Uchwała Nr III/45/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż, 
nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie, na 
rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, 
wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. 

7. Uchwała Nr III/46/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na 
czas oznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 
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8. Uchwała Nr III/47/2014 – w sprawie wyrażenia woli wynajmu lokali mieszkalnych 
dla kadry naukowej tworzonego przez Uniwersytet Rzeszowski kierunku lekarskiego. 

9. Uchwała Nr III/48/2014 – w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego.  

10. Uchwała Nr III/49/2014 - w sprawie zmiany nazwy Pogotowia Opiekuńczego  
w Rzeszowie, nadania Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej imienia oraz nadania 
jej Statutu. 

11. Uchwała Nr III/50/2014 - w sprawie zmiany statutu Miejskiej Administracji 
Targowisk i Parkingów w Rzeszowie. 

12. Uchwała Nr III/51/2014 - w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknął obrady III sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 17:00.  

Na tym protokół zakończono. 
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