
Protokół Nr VI/1/2015 

z VI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 16 lutego 2015 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 

 

Na ustawowy stan 25 radnych w VI 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  

VI sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał radnych, 

współpracowników Prezydenta Miasta Rzeszowa (lista obecności stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 

współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (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 VI sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  

nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło 5 wniosków dotyczących zmiany 

proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych 

propozycji. 

 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad 
punktu 1 - Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju rodzicom, których 
co najmniej trzech synów pełniło służbę wojskową. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad 
punktu 8 - Uchwała w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonych w Rzeszowie (druk nr: VI/13/2015). 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie – w punkcie 3 – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 



4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie – w punkcie 18a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do realizacji projekt pn.: „Kompozyty w lotnictwie: techniczne  

i zarządcze umiejętności dla wysokiej wydajności” w ramach naboru do 

Programu Erasmus+, Akcja 2: Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz 

umiejętności sektorowych. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

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

likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy 

Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie. 

 

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

wstrzymujących. 

 

6) Wniosek radnej Pani Jolanty Kaźmierczak o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie – w punkcie 8 – projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie 

ulic: Małopolskiej i Kurpiowskiej, na osiedlu Pobitno w Rzeszowie.    

 

Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

 

Uzupełniony porządek obrad VI sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

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

3. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 
 

3a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 
 
4. Oświadczenia i informacje. 

 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego udzielenia pomocy 
rodzinom Polaków ewakuowanych z Ukrainy (druk nr: VI/1/2015). 
 

6. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy  
Al. Armii Krajowej w Rzeszowie (druk nr: VI/11/2015). 



 

7. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 
przy ul. Lwowskiej i Cienistej (druk nr: VI/12/2015). 
 

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic: Małopolskiej i Kurpiowskiej, 
na osiedlu Pobitno w Rzeszowie.    
 

9. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 
(druk nr: VI/14/2015). 
 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego (druk nr: VI/15/2015). 
 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego (druk nr: VI/16/2015). 
 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Malowniczej (druk nr: VI/17/2015). 
 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny. 

 
14. Uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie (druk 

nr: VI/20/2015). 
 

15. Uchwała w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 4 w Rzeszowie (druk  
nr: VI/21/2015). 

 
15a. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego 
Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie. 

 

16. Uchwała w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych i publicznych gimnazjów w Rzeszowie (druk nr: VI/22/2015). 

 
17. Uchwała w sprawie realizacji projektu w ramach programu  

Erasmus + Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna” (druk nr: VI/8/2015). 
 

18. Uchwała w sprawie realizacji projektu w ramach projektu pn. „Zagraniczna 
mobilność kadry edukacji szkolnej” (druk nr: VI/9/2015). 

 
18a. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projekt  
pn.: „Kompozyty w lotnictwie: techniczne i zarządcze umiejętności dla wysokiej 
wydajności” w ramach naboru do Programu Erasmus+, Akcja 2: Sojusze na rzecz wiedzy, 
sojusze na rzecz umiejętności sektorowych. 



 

19. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Lubenia w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego (druk nr: VI/24/2015). 
 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 stycznia  
1991 r. w sprawie przystąpienia miasta Rzeszowa do Związku Miast Polskich 
(druk nr: VI/23/2015). 
 

21. Uchwała w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (druk nr: VI/18/2015). 

 
22. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa (druk nr: VI/3/2015). 
 

23. Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta 
Rzeszowa (druk: VI/2/2015). 
 

24. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki 
Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa (druk nr: VI/19/2015). 
 

25. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa –  
dot. nazwy „ul. Zielarska” (druk nr: VI/5/2015). 
 

26. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa –  
dot. nazwy „ul. Jana Wywrockiego” (druk nr: VI/6/2015). 

 
27. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa –  

dot. nazwy „ul. Ludwika Chmury” (druk nr: VI/7/2015). 
 

28. Uchwała w sprawie nadania nazwy placu na terenie miasta Rzeszowa (druk  
nr: VI/10/2015). 

 
29. Zapytania i interpelacje.  

 
30. Sprawy różne. 

 

Ad. 2 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Miasta 

Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały oraz 

autopoprawkę dotyczącą zmian w załączniku 2 (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, załącznikami i autopoprawką, stanowi załącznik nr 5 do protokołu).  

 



Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

Ad. 3 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. Następnie 

przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 

została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad. 3a 

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. 

 

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

została przyjęta jednogłośnie, 25 głosami „za” 

 

Ad. 4 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przypomniał, że do 

końca kwietnia br. radni zobowiązani są złożyć oświadczenia majątkowe. 

Poinformował, że 17 marca o godz. 18:00 w Filharmonii Podkarpackiej odbędzie się 

uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa Panu 

Tomaszowi Stańko, natomiast 24 marca br. odbędzie się kolejna sesja zwyczajna.  

Poinformował również, że do zatwierdzenia są protokoły z sesji Rady Miasta  

(Nr II/1/2014 z 18 grudnia 2014 r., Nr III/1/2014 z 30 grudnia 2014 r., Nr V/1/2015  

z 30 stycznia 2015 r.), a także sprostowanie oczywistej omyłki w Uchwale Rady Miasta 

Nr LXXXI/1495/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania 

Rzeszowskiej Rady Seniorów (kopia pisma w powyższej sprawie stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu). 

Następnie przedstawił harmonogram prac kolejnej edycji Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2016 rok: 



 

Lp. Zadanie Termin 

1.  Opracowanie projektu regulaminu RBO na 2016 r. do 20 lutego 

2.  Konsultacje w sprawie projektu regulaminu RBO. od 21 lutego do 5 marca 

3.  Uchwalenie regulaminu RBO przez Radę Miasta Rzeszowa. na sesji 10 marca 

4.  
Powołanie Komisji ds. RBO przez Prezydenta Miasta 
Rzeszowa. 

do 15 marca 

5.  Zgłaszanie propozycji zadań do RBO na 2016 r. od 1 do 30 kwietnia 

6.  
Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań i konsultacje z 
wnioskodawcami. 

od 1 do 31 maja 

7.  
Opublikowanie listy zadań przyjętych do głosowania, 
przygotowanie wzoru karty do głosowania. 

do 10 czerwca 

8.  Głosowanie. od 11 do 30 czerwca 

9.  Ogłoszenie wyników głosowania. do 30 lipca 

 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – przypomniał, że 1 marca obchodzony jest Narodowy 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i w związku z tym wydarzeniem Klub Radnych 

Prawa i Sprawiedliwości przygotuje projekty uchwał na najbliższą sesję w sprawie 

nadania nazw nowo powstałym rondom imionami Żołnierzy Wyklętych, którzy nie 

zostali jeszcze uhonorowani.   

 

Radny Pan Wiesław Buż – poinformował, iż w dniu 18 lutego 2015 r., o godz. 17:00, 

w Ratuszu, w sali nr 15 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie 

Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. 

 

Ad. 5 

Radny Pan Robert Kultys – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego udzielenia pomocy rodzinom Polaków ewakuowanych  

z Ukrainy. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

 



Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił wniosek o skierowanie powyższego projektu 

uchwały do Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa, w związku 

z faktem, iż nie był on przez nią analizowany.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział,  

że powyższa uchwała powinna być ogólna, bez szczegółów, które mogą okazać się 

nieaktualne lub niemożliwe do zrealizowania. W związku z powyższym 

zaproponował, aby uchwałę podjąć podczas dzisiejszego głosowania.  

 

Radny Pan Witold Walawender – powiedział, że nie ulega wątpliwości, iż Klub 

Radnych „Rozwój Rzeszowa” popiera chęć udzielenia pomocy Polakom 

zamieszkałym na Ukrainie, jednak w związku ze zbyt małą widzą i danymi, poparł 

wniosek Pana Sławomira Gołąba o skierowanie projektu uchwały do komisji celem 

analizy i uszczegółowienia.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zwróciła uwagę, że jest to uchwała intencyjna 

dlatego powinna zostać podjęta.  

 

Pan Konrad Fijołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta – powiedział,  

że intencja jest oczywista i Klub Radnych „Rozwój Rzeszowa” również taki projekt 

przygotowywał, jednak warto dyskutować na powyższy temat precyzyjnie  

i zastanowić się nad konkretnymi rozwiązaniami na podstawie adekwatnych 

przepisów prawa.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, iż pomoc 

potrzebującym rodzinom była już niejednokrotnie udzielana i są możliwości,  

aby nadal to czynić, dlatego poparł omawiany projekt uchwały i poprosił  

o głosowanie. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – wycofał wniosek o skierowanie projektu uchwały do 

Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego udzielenia pomocy 

rodzinom Polaków ewakuowanych z Ukrainy została przyjęta jednogłośnie,  

25 głosami „za”. 

 

 

 

 



Ad. 6 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy  

Al. Armii Krajowej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy  

Al. Armii Krajowej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 24 głosami „za”. 

 

Ad. 7 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 

przy ul. Lwowskiej i Cienistej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik 

nr 11 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 

przy ul. Lwowskiej i Cienistej została przyjęta jednogłośnie, 24 głosami „za”. 

 

Ad. 8 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego w rejonie ulic: Małopolskiej i Kurpiowskiej, na osiedlu Pobitno  

w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 12 

do protokołu).  

 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – poinformował, iż omawiany teren został 

zwrócony poprzedniej właścicielce. Inwestor, który kupił działkę zobowiązał się do 

wybudowania bloku, a przez podjęcie powyższej uchwały nie będzie taka budowa 

możliwa.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zauważył, że przy każdej 

inwestycji pojawiają się protesty mieszkańców i nie ma możliwości, aby wszystkie 



strony były zadowolone, w związku z czym trzeba podejmować trudne decyzje, 

najlepsze dla rozwoju całego Miasta.  

 

Radny Pan Wiesław Buż – powiedział, że projekt uchwały jest sprzeczny z zasadami 

postępowania Rady, gdyż nie można tak ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych 

podejmować bez wcześniejszej analizy i zapoznania się z dokumentacją.  

 

Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej UM Rzeszowa – zabierając 

głos w dyskusji poinformowała, iż powyższy projekt nie został skierowany do 

zaopiniowania przed radców prawnych, co jest niezgodne ze Statutem Miasta 

Rzeszowa.  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – poinformował, iż powyższa sprawa była od kilku 

lat podnoszona przez mieszkańców i Radę Osiedla Pobitno. Zaznaczył również,  

że zobowiązania i ustalenia z inwestorem były inne od obecnych zamierzeń, stąd 

protesty mieszkańców.  

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział, że trzeba docenić wagę problemu 

społecznego jaki powstał w związku z omawianym projektem uchwały, przy pełnej 

świadomości, że protestujących jest więcej niż sprawa faktycznie dotyczy. Zauważył, 

że problem jest bardziej złożony i dodał, że po podjęciu uchwały Wydział 

Architektury może zawiesić postępowanie wydania decyzji o warunkach zabudowy 

na okres 6 miesięcy. Wniosek wpłynął w październiku więc to, że przesunie się sprawę 

do kwietnia nie jest rozwiązaniem problemu.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – w trybie ad vocem do wypowiedzi przedmówcy 

powiedziała, że przez podjęcie uchwały rozpocznie się procedura rozmowy  

z mieszkańcami oraz wszystkimi stronami, aby rozwiązać zaistniały problem. 

Poinformowała również, że projekt uchwały jest przygotowany zgodnie  

z przeznaczeniem terenu w Studium.  

 

Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury UM Rzeszowa – wyjaśnił: 

„Wniosek o ustalenie warunków zabudowy na budynek od 9 do 25 kondygnacji został złożony 

we wrześniu 2014 r. Postępowanie może być zawieszone na 9 miesięcy, jeżeli jest podjęta 

uchwała o przystąpieniu do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego  

i złożony wniosek byłby sprzeczny z intencjami uchwały. Do tej pory takiej uchwały nie ma, 

postępowanie jest praktycznie zakończone i do tego, aby wydać decyzję o warunkach zabudowy 

brakuje jednego zwrotnego potwierdzenia odbioru. Najprawdopodobniej jutro decyzja zostanie 

wydana.” 

 



Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem UM Rzeszowa – 

dodał: „Teren, na których firma HARTBEX inwestuje został zakupiony od właścicieli 

prywatnych i został zwrócony ponieważ cel wywłaszczenia na planowany wykup nie został 

zrealizowany. Nieruchomości te były wykupywane pod budowę szkoły, która nie powstała. 

Prywatna firma wykupiła już tereny, które zostały zwrócone w ubiegłym tygodniu, następne 

dwie działki, będące naturalnym przedłużeniem ogrodów też zostały zwrócone, a na pozostały 

teren toczy się postępowanie o zwrot. Gmina nie powinna deklarować obietnic, gdyż nie jest 

wiadomo czy ten teren będzie posiadać. W formie licytacji Miasto nie może kupować 

nieruchomości przebijając oferty deweloperów czy innych osób prawnych. Jeżeli ktoś odzyskał 

teren i stał się właścicielem to ma pełną dowolność w tym komu ją odsprzeda.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek o skierowanie powyższego projektu 

uchwały do Komisji Gospodarki Przestrzennej, celem przepracowania i poszerzenia 

obszaru planu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Pana Roberta Kultysa. 

 

 Wniosek o skierowanie powyższego projektu uchwały do Komisji Gospodarki 

Przestrzennej został przyjęty 17 głosami „za”, przy 6 głosach przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących.  

 

Ad. 9 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie, 24 głosami „za”. 

 

Ad. 10 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 



 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego została przyjęta jednogłośnie, 24 głosami „za”. 

 

Ad. 11 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad. 12  

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Malowniczej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Malowniczej została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad. 13 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny została przyjęta jednogłośnie,  

23 głosami „za”. 

 



Ad. 14 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej 

Nr 18 w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad. 15 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

utworzenia Gimnazjum Nr 4 w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do  

ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik 

nr 19 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 4 w Rzeszowie została 

przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad. 15a 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy 

Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik 

nr 20 do protokołu). 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział, że z psychologicznego i pedagogicznego 

punktu widzenia, rozwiązanie przedstawione przez Miasto, nie jest najkorzystniejsze 

dla dzieci z ww. szkół, które mają różnego rodzaju traumy. Pod względem formalnym 

zapytał, czy zamiar likwidacji szkół został zgłoszony związkom zawodowym. 

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – potwierdził obawy swojego przedmówcy, jednak 

wskazał, że należy przestrzegać prawa oświatowego i żadne z tych dzieci nie zostanie 

pozostawione bez należytej opieki, a warunki i bazę naukową będą miały 

zdecydowanie lepsze niż dotychczas. Wskazał również, że Komisja Edukacji Rady 



Miasta Rzeszowa zastanawiała się nad innym rozwiązaniem, jednak z punktu 

formalno-prawnego nie ma lepszej alternatywy.  

 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – wyjaśnił, że Kurator Oświaty sprawuje 

kontrolę nad wszelkimi zmianami i nie dopuściłby do żadnych nieścisłości, zaniedbań 

czy naruszeń prawa. W kwestii nauczycieli powiedział, że jest ich troje i będą oni mieli 

zabezpieczone etaty w innych szkołach.   

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego 

Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie została przyjęta 15 głosami 

„za”, przy 7 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 16 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych 

gimnazjów w Rzeszowie. 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 określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych i publicznych gimnazjów w Rzeszowie została przyjęta 23 głosami 

„za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 17 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

realizacji projektu w ramach programu Erasmus + Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność 

edukacyjna”. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie realizacji projektu w ramach programu Erasmus + 

Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna” została przyjęta jednogłośnie,  

24 głosami „za”. 



Ad. 18 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

realizacji projektu w ramach projektu systemowego pn. „Zagraniczna mobilność 

kadry edukacji szkolnej”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

w Warszawie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus +. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie realizacji projektu w ramach projektu systemowego pn. 

„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu 

Erasmus + została przyjęta 20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad. 18a 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projekt pn.: „Kompozyty w lotnictwie: 

techniczne i zarządcze umiejętności dla wysokiej wydajności” w ramach naboru do 

Programu Erasmus+, Akcja 2: Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności 

sektorowych. 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 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projekt pn.: 

„Kompozyty w lotnictwie: techniczne i zarządcze umiejętności dla wysokiej 

wydajności” w ramach naboru do Programu Erasmus+, Akcja 2: Sojusze na rzecz 

wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych została przyjęta jednogłośnie,  

23 głosami „za”. 

 

Ad. 19 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Lubenia w zakresie lokalnego transportu 



zbiorowego. 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 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Lubenia w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad. 20 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie 

przystąpienia miasta Rzeszowa do Związku Miast Polskich. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 stycznia  

1991 r. w sprawie przystąpienia miasta Rzeszowa do Związku Miast Polskich 

została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

Ad. 21 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 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 uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

 

Ogłoszono 10 –minutową przerwę. 

 

 

 

 

 



Ad. 22 

Pan Konrad Fijołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej 

Rady Miasta Rzeszowa. Przedstawił kandydaturę radnego Pana Roberta Kultysa. 

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

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa (Radny Pan Robert Kultys) została przyjęta 

jednogłośnie, 25 głosami „za”. 

 

Ad. 23 

Pan Konrad Fijołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta 

Rzeszowa. Jako członków Komisji zgłosił następujących radnych: Pan Waldemar 

Kotula, Pan Mariusz Olechowski, Pani Jolanta Kaźmierczak, Pan Janusz Micał i Pan 

Czesław Chlebek. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 

do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady 

Miasta Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie, 25 głosami „za”. 

 

Ad. 23a 

Pan Konrad Fijołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Przedsiębiorczości i Promocji 

Gospodarczej Rady Miasta Rzeszowa. Przedstawił kandydaturę radnego Pana 

Roberta Homickiego oraz poinformował, że Komisja zajmie się sprawami z zakresu 

promocji przedsiębiorczości, wspierania sektora BPO (Business Process Outsourcing) 

oraz współpracy Miasta z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości i innymi 

instytucjami, zajmującymi się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości. Dodał,  

że proponowany zakres spraw, którymi ma się zająć Komisja Przedsiębiorczości  

i Promocji Gospodarczej nie był do tej pory przedmiotem prac żadnej z Komisji Rady 

Miasta Rzeszowa, a ponieważ są to sprawy ważne dla rozwoju Miasta, powołanie 

takiej Komisji jest uzasadnione. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 



Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Przedsiębiorczości  

i Promocji Gospodarczej Rady Miasta Rzeszowa (Radny Pan Robert Homicki) 

została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad. 23b 

Pan Konrad Fijołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Zrównoważonego 

Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa. Przedstawił kandydaturę radnego Pana Czesława 

Chlebka oraz poinformował, że Komisja zajmie się m. in.: planami rewitalizacji 

wybranych elementów przestrzeni miasta, współpracą i wypracowywaniem kwestii 

scalania i integracji terenów przyłączonych do miasta, ponadto opracowywaniem 

planów aglomeracyjnych, prowadzeniem funkcji edukacyjnej w temacie poszerzania 

granic administracyjnych Rzeszowa oraz kwestią Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w kontekście nowej perspektywy unijnej w latach 2014 – 2020. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Zrównoważonego 

Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa (Radny Pan Czesław Chlebek) została przyjęta 

jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad. 24 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Rzeszowa – o radnego Pana Mariusza Olechowskiego (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki 

Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa (Radny Pan Mariusz Olechowski) została 

przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad. 25 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa  

(„ul. Zielarska”). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 31 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 



 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa  

(„ul. Zielarska”) została przyjęta jednogłośnie, 24 głosami „za”. 

 

Ad. 26 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa („ul. Jana 

Wywrockiego”). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 32 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa  

(„ul. Jana Wywrockiego”) została przyjęta jednogłośnie, 25 głosami „za”. 

 

Ad. 27 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa  

(„ul. Ludwika Chmury”). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik 

nr 33 do protokołu).  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zaproponował, aby powyższy projekt uchwały 

skierować do stosownej komisji celem ponownego rozpatrzenia. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Pan Ludwik Chmura 

budował Miasto, wyremontował Ratusz, był prezesem Resovii, w czasie kiedy zdobywała 

mistrzostwo świata, był zdecydowanym działaczem gospodarczym. Budował szpitale, szkoły, 

osiedla i drogi Rzeszowa”. 

 

Ogłoszono 10-minutową przerwę. 

 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa („ul. Ludwika 

Chmury”) została przyjęta 19 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących.  

 

 



Ad. 28 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placu („Plac Biskupów Janów z Rzeszowa”) 

na terenie miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik 

nr 34 do protokołu).  

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „To jest bardzo chwalebne, że pojawia się 

inicjatywa nadania nazwy „Biskupów Janów”, którzy zakładali nasze Miasto, jednak nie nadaje 

się nazwy placu czemuś co placem nie jest. Urbanistycznie to nie jest plac dlatego nazwijmy to 

miejsce skwerem lub poszukajmy innego miejsca, aby uhonorować tych ludzi”.  

 

Radny Pan Robert Homicki – poparł wypowiedź przedmówcy. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek formalny o skierowanie powyższego 

projektu uchwały do Komisji Gospodarki Przestrzennej.  

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Pana Roberta Kultysa. 

 

 Wniosek o skierowanie powyższego projektu uchwały do Komisji Gospodarki 

Przestrzennej nie uzyskał akceptacji. Za skierowaniem projektu uchwały do Komisji 

głosowało 10 radnych, 13 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy placu na terenie miasta Rzeszowa została 

przyjęta 15 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 29 

Radny Pan Witold Walawender – złożył wniosek o następującej treści: 

„1. W związku z wprowadzeniem do budżetu na 2015 rok zadania inwestycyjnego  

pn. „Budowa publicznej drogi gminnej 1 KDZ na odcinku od ul. Bł. Karoliny do  

ul. Krośnieńskiej i rozpoczęciem procedury przetargowej w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowej Stowarzyszenie Ekologiczny Stok „EKO-STOK” w Rzeszowie zwracam się  

z prośbą o uwzględnienie w projekcie wykonania zjazdu z tej drogi do galerii TREND i myjni 

samochodowej. Pozwoliłoby to wyeliminować jeden z dojazdów do kompleksu handlowo-

usługowego zlokalizowanego od strony ul. Leskiej na wysokości budynku nr 5. 

2. W imieniu mieszkańców oś. Drabinianka, liczącego ok. 10 tys. mieszkańców, serdecznie 

proszę o przyspieszenie inwestycji pn. „Dom Kultury na oś. Drabinianka”. Prośbę swą 

motywuję dużym zainteresowaniem mieszkańców w/w osiedla.”  



Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – złożył wniosek o następującej treści: „W imieniu 

mieszkańców osiedla Mieszka I proszę o ujęcie i zapisanie w budżecie Miasta zadanie 

inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia na ul. Wawelskiej. 

W imieniu mieszkańców proszę także o utworzenie przejścia dla pieszych na przedłużeniu  

ul. Wawelskiej do ul. Ogińskiego, w miejscu wydeptanego traktu pieszego, poprzez ułożenie 

używanych płytek chodnikowych na odcinku ok. 50 mb.” 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – złożyła wniosek o następującej treści: „Wniosek  

w imieniu mieszkańców osiedla im. Franciszka Kotuli oraz mieszkańców osiedla Słoneczny 

Stok, aby uporządkować i udrożnić drogę wzdłuż działek od drogi do żłobka do  

ul. Drogi przy ogrodach „Geodeci”. Odcinek ten został zajeżdżony podczas budowy drogi do 

żłobka. Droga ta była miejscem spacerów i przejażdżek rowerowych, obecnie jest 

nieprzejezdna.” 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Pan Andrzej Dec – złożył wniosek  

o następującej treści: „Przy ulicy Zacisznej trwa budowa budynku mieszkalnego, a pojazdy 

dowożące materiały budowlane zniszczyły nawierzchnię tej drogi. Proszę o: 

- sprawdzenie czy nie istnieje inny, mniej uciążliwy sposób dowozu materiałów, a jeśli tak,  
to poustawianie znaków ograniczających ruch; 

- ewentualne zorganizowanie ruchu tylko z jednej strony ul. Zacisznej; 

- dopilnowanie, aby po zakończeniu budowy ulica została przez inwestora naprawiona.” 

Radny Pan Grzegorz Koryl – złożył zapytanie o następującej treści: „Proszę, aby Urząd 

Miasta odpowiedział pisemnie na wniosek zgłoszony 20 stycznia dot. możliwości 

wprowadzenia pilotażowego programu bezpłatnych przejazdów. Proszę o wskazanie 

konkretnych wyliczeń, które medialnie są znane, a także wskazanie podstawy prawnej obaw 

dot. opieki nad dziećmi, które z bezpłatnych przejazdów miałyby skorzystać.” 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Pan Andrzej Dec - złożył zapytanie  

o następującej treści: „Proszę o udzielenie informacji nt. zamiarów Miasta odnośnie budowy 

(remontu) szkoły muzycznej i ewentualną, związaną z tym reorganizacją naszego szkolnictwa 

muzycznego.”  

Ad.30  

Radny Pan Waldemar Wywrocki – podziękował wszystkim radnym za jednogłośne 

przyjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa 

imieniem Jana Wywrockiego.  

 

 



Podczas VI sesji odbytej w dniu 16 lutego 2015 roku Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr VI/72/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  
 

2. Uchwała Nr VI/73/2015 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2015 r. 
 

3. Uchwała Nr VI/74/2015 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2015 r. 

 
4. Uchwała Nr VI/75/2015 - w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

udzielenia pomocy rodzinom Polaków ewakuowanych z Ukrainy.  
 

5. Uchwała Nr VI/76/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych przy Al. Armii Krajowej w Rzeszowie. 
 

6. Uchwała Nr VI/77/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej i Cienistej. 
 

7. Uchwała Nr VI/78/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych w Rzeszowie. 
 

8. Uchwała Nr VI/79/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. 
 

9. Uchwała Nr VI/80/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego. 
 

10. Uchwała Nr VI/81/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Malowniczej. 
 

11. Uchwała Nr VI/82/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny. 

 
12. Uchwała Nr VI/83/2015 - w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 18  

w Rzeszowie. 
 

13. Uchwała Nr VI/84/2015 - w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 4  
w Rzeszowie. 
 

14. Uchwała Nr VI/85/2015 – w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 
Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie. 



15. Uchwała Nr VI/86/2015 - w sprawie określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych i publicznych gimnazjów w Rzeszowie. 

 
16. Uchwała Nr VI/87/2015 - w sprawie realizacji projektu w ramach programu  

Erasmus + Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”. 
 

17. Uchwała Nr VI/88/2015 - w sprawie realizacji projektu w ramach projektu 
systemowego pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, 
realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus +. 
 

18. Uchwała Nr VI/89/2015 – w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „Kompozyty w lotnictwie: techniczne i zarządcze 
umiejętności dla wysokiej wydajności” w ramach naboru do Programu 
Erasmus+, Akcja 2: Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności 
sektorowych. 
 

19. Uchwała Nr VI/90/2015 - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Lubenia w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 
 

20. Uchwała Nr VI/91/2015 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
15 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia miasta Rzeszowa do Związku Miast 
Polskich. 
 

21. Uchwała Nr VI/92/2015 - w sprawie uzgodnienia zmian w statucie 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 

 
22. Uchwała Nr VI/93/2015  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 
 

23. Uchwała Nr VI/94/2015 - w sprawie powołania Komisji Gospodarki 
Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 
 

24. Uchwała Nr VI/95/2015 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 
Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej Rady Miasta Rzeszowa. 
 

25. Uchwała Nr VI/96/2015 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji  
ds. Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa. 
 

26. Uchwała Nr VI/97/2015 - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa. 
 



27. Uchwała Nr VI/98/2015 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Rzeszowa (ul. Zielarska).  
 

28. Uchwała Nr VI/99/2015 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Rzeszowa (ul. Jana Wywrockiego). 

 
29. Uchwała Nr VI/100/2015 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa (ul. Ludwika Chmury). 
 

30. Uchwała Nr VI/101/2015 - w sprawie nadania nazwy placu na terenie miasta 
Rzeszowa (Plac Biskupów Janów z Rzeszowa). 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1715. 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący 

                                                                                  Rady Miasta Rzeszowa 

 

Protokołowała:                                                                Andrzej Dec 

 

Magdalena Kruk 

 

 

Sprawdził: 

               

    Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

         Mirosław Kubiak 

  

 

 

 


