
PROTOKÓŁ NR VIII/1/2015 
z VIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 24 marca 2015 roku  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Na ustawowy stan 25 radnych w VIII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło 
24 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 VIII sesji 
Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta Rzeszowa, 
jego Zastępców i współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), 
Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek współdziałających 
z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców 
miasta. Ponadto przywitał delegację z miasta partnerskiego Bielefeld.  
 

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

 
1. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad - punktu 26 – 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych przy 
u. Borowej w Rzeszowie (kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu). 

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

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie - w punkcie 31a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości.  

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

3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie - w punkcie 39a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 
podjęcia działań związanych z nadaniem Gminie Miasto Rzeszów statusu uzdrowiska 
albo obszaru ochrony uzdrowiskowej. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (23 głosami „za”). 
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4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad - punktu 40 – 
projektu uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Z Rzeszowa do Sewilli po 
doświadczenia zawodowe w dziedzinie energetyki odnawialnej praktyki uczniów 
Zespołu Szkół Energetycznych” (kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 6 
do protokołu). 

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

 
5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie - w punkcie 46a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rzeszów Convention Bureau – centrum sieci 
inteligentnych miast” w ramach naboru do Programu Interreg Europa Środkowa na 
lata 2014 – 2020. 

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

 
6. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie - w punkcie 46b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn. „HeMI-3C – dziedzictwo, zarządzanie, 
włączenie: rowery, miasta, kultura” w ramach naboru do Programu Interreg Europa 
Środkowa na lata 2014 – 2020. 

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

7. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie - w punkcie 46c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji 
Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa – Cyfrowe Podkarpackie. 
 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 
Radny Pan Grzegorz Koryl – w imieniu Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta 
Rzeszowa – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 26 – uchwały w sprawie 
określenia diet dla radnych Miasta Rzeszowa i przewodniczących Rad Osiedli (kserokopia 
projektu uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 
 

Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym. 
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Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 44 – 
uchwały w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta Rzeszów (kserokopia projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu). Poinformował, że Rada Osiedla Staromieście 
wyraziła negatywną opinię w sprawie przedmiotowego projektu uchwały (kserokopia opinii 
stanowi załącznik nr 8a do protokołu). 
 

Wniosek został przyjęty 13 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym. 

 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że Pan Artur 
Kondrat – Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa 
zwrócił się z prośbą o przesunięcie punktu 51 – projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy 
części ulicy „Dojazd Staroniwa” na terenie miasta Rzeszowa - do punktu 11a. 
 

Propozycja została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 
 

Uzupełniony porządek obrad VIII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

1. Wizyta delegacji z miasta partnerskiego Bielefeld. 

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

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

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Projektant” (druk: VIII/32/2015). 

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zodiak” (druk: VIII/33/2015). 

6. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji 
społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 
Miasta Rzeszowa na 2016 r. 

7. Oświadczenia i informacje. 

8. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk: VI/4/2015). 

9. Informacja o wynikach konsultacji w mieście Rzeszowie, w sprawie połączenia miasta 
Rzeszowa z gminą Trzebownisko i gminą Krasne. 
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10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa  
i Gminy Trzebownisko, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych 
zmian terytorialnych (druk: VIII/20/2015). 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa  
i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian 
terytorialnych (druk: VIII/21/2015). 

11a. Uchwała w sprawie zmiany nazwy części ulicy „Dojazd Staroniwa” na terenie 
miasta Rzeszowa. 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie 
(druk: VIII/34/2015). 

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie. 

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 264/1/2015 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 – część 1 
„Drabinianka-Zagrody-Południe” w Rzeszowie. 

15. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego rozwiązania umowy użyczenia 
zawartej 13 maja 2013 r. z firmą Hartbex. 

16. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie (druk: 
VIII/10/2015). 

17. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie (druk: 
VIII/30/2015). 

18. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
8 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk: 
VIII/1/2015). 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1405/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
8 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: VIII/2/2015). 
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20. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LII/982/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 
2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk: VIII/3/2015). 

21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie osiedla Zwięczyca w Rzeszowie  
w okresie od 11 maja 2015 r. do 10 maja 2016 r. 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Wincentego Pola (druk: VIII/25/2015). 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Witolda (druk: VIII/26/2015). 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Borowej (druk: VIII/ 37/2015). 
 

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy  
al. Sportowców w Rzeszowie (druk: VIII/38/2015). 

26. Zdjęty z porządku obrad. 

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Brzegowej (druk: VIII/28/2015). 

28. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Józefa 
Poniatowskiego (druk: VIII/35/2015). 
 

29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Franciszka 
Kotuli (druk: VIII/36/2015). 

30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: VIII/15/2015). 

31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: VIII/19/2015). 

31a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (ul. Marii i Jana 
Gumińskich). 

32. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 
na rzecz ORANGE POLSKA S.A. (druk: VIII/29/2015). 

33. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie (druk: 
VIII/22/2015). 
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34. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Polnej  
w Rzeszowie (druk: VIII/24/2015). 

35. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych alei Tadeusza Rejtana  
i części ulicy Lwowskiej w Rzeszowie (druk: VIII/9/2015). 

36. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2015 roku (druk: 
VIII/6/2015). 

37. Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu 
finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  
2015 rok (druk: VIII/8/2015). 

38. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk: VIII/11/2015). 

39. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie (druk: VIII/12/2015). 

39a. Uchwała w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań związanych z nadaniem 
Gminie Miasto Rzeszów statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej. 

40. Zdjęty z porządku obrad. 

41. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Rozwój 
bazy edukacji ekologicznej Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie poprzez doposażenie 
pracowni chemicznej w celu kontynuacji programu GLOBE” w ramach działania 
„Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie (druk: VIII/16/2015). 

42. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Nasz 
dom – nasze środowisko – rozwój bazy edukacji ekologicznej w Zespole Szkół 
Technicznych w Rzeszowie” w ramach działania „Edukacja ekologiczna” 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
(druk: VIII/17/2015). 

43. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa dot. budowy szkoły muzycznej  
w Rzeszowie. 

44. Zdjęty z porządku obrad. 
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45. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (druk: 
VIII/14/2015). 

46. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: 
„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Rzeszowa w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy – etap II” w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom 
żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków” Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (druk: 
VIII/18/2015). 

46a. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 
„Rzeszów Convention Bureau – centrum sieci inteligentnych miast” w ramach naboru 
do Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 – 2020. 

46b. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 
„HeMI-3C – dziedzictwo, zarządzanie, włączenie: rowery, miasta, kultura” w ramach 
naboru do Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 – 2020. 

46c. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 
„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa 
– Cyfrowe Podkarpackie. 

47. Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów 
głosowania, w zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

48. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów i granic siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

49. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa. 

50. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (druk: VIII/31/2015). 

51. Przeniesiony do punktu 11a. 
 
52. Zdjęty z porządku obrad. 

 
53. Uchwała w sprawie powołania Komisji Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej 

Rady Miasta Rzeszowa. 
 

54. Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta 
Rzeszowa. 
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55. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2014 roku. 

56. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Rzeszowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego dla miasta Rzeszowa za 2014 r. 

57. Zapytania i interpelacje.  

58. Sprawy różne. 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 

 
Przystąpiono do realizacji uzupełnionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – przywitał członków delegacji z Bielefeld 
i powiedział: „W 1991 roku została podpisana umowa współpracy pomiędzy miastami Bielefeld  
i Rzeszów. Podpisali ją ówczesny Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Mieczysław Janowski oraz 
Nadburmistrz Miasta Bielefeld Pan Eberhard David. Współpraca z miastem Bielefeld rozwija się 
doskonale i jest jedną z najlepszych spośród miast partnerskich.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – podkreślił, że jest świadkiem 
bardzo dobrej i owocnej współpracy z miastem Bielefeld. Poprosił Panią Karin Schrader – 
Pierwszego Zastępcę Nadburmistrza Bielefeldu o przedstawienie członków delegacji. 
 
Pani Karin Schrader – Pierwszy Zastępca Nadburmistrza Bielefeldu – za pośrednictwem 
tłumacza – podziękowała za zaproszenie i przedstawiła skład delegacji miasta Bielefeld (skład 
delegacji stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Ad. 2 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały i zgłosiła 
autopoprawkę (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik  
nr 11 do protokołu; autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w imieniu Klubu 
Radnych „Rozwój Rzeszowa” – powiedział: „Z zadowoleniem przyjmujemy politykę Pana 
Prezydenta, który zdobywa środki unijne na większe inwestycje, które są realizowane  
w mieście. Rzeszów pozyskał dodatkowe 55 mln zł dofinansowania do budowy nowego mostu, który 
połączy ulice Rzecha i Lubelską. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym uwolnimy środki  
w budżecie miasta, które  przeznaczymy na zmniejszenie deficytu. Mamy nadzieję, że Marszałek 



9 
 

Województwa przyzna wsparcie finansowe na wykonanie I etapu przebudowy ul. Sikorskiego. Dzisiaj 
na ten cel zabezpieczamy z naszego budżetu 10 mln zł. Ponadto, pomimo trudności z wykupem działek, 
musimy, we współpracy z Marszałkiem Województwa, przygotowywać się do realizacji łącznika S19  
w Kielanówce i przeznaczyć na wykupienie tych terenów kilka mln zł.”  Poprosił o zabezpieczenie  
w budżecie miasta Rzeszowa na 2015 r. kwoty 1 mln zł, z przeznaczeniem na rozbudowę 
ścieżek rowerowych nad Wisłokiem. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że prace związane  
z przebudową ul. Sikorskiego są w trakcie przygotowania. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawką) została przyjęta jednomyślnie (23 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 13 do protokołu). Następnie zgłosiła autopoprawkę do przedstawionego 
projektu uchwały, polegającą na przeniesieniu zadania pn.: „Utworzenie elektronicznej bazy 
danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego 
Wilkowyja” z działu 900 do działu 710. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - w imieniu Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy 
Unijnych Rady Miasta Rzeszowa - zgłosiła wniosek o zabezpieczenie w budżecie Miasta 
Rzeszowa na 2015 r. środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej na 
budowę lodowiska krytego w Rzeszowie. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że lodowisko kryte  
w Rzeszowie ma być realizowane przez Klub Sportowy Resovia. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. (wraz  
z autopoprawką) została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zwrócił się z prośbą, aby do prac nad projektem 
przebudowy basenu przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie zaprosić przedstawicieli sekcji 
skoków do wody. 
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Ad. 4 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. 
Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku: VIII/32/2015, stanowi załącznik  
nr 14 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Projektant” została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 
Ad. 5 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: VIII/33/2015, stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zodiak” została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 
Ad. 6 
Radny Pan Wiesław Buż – jako Przewodniczący doraźnej Komisji Rady Miasta Rzeszowa ds. 
Budżetu Obywatelskiego – przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na 
terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2016 r. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały i zgłosił autopoprawkę do § 3 ust. 1 pkt 1 projektu 
uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Radni – członkowie doraźnej komisji ds. Rzeszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego” (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu). 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – w imieniu Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  
z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił stanowisko zawierające 
propozycję zmian do ww. projektu uchwały (stanowisko stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu). Następnie zgłosił wniosek, aby kwotę 4.500,000 zł zapisaną w projekcie na 
realizację zadań z kategorii I przeznaczyć na realizację zadań z Kategorii II, a w Kategorii I 
zapisać kwotę 2.500,000 zł i zastrzec, że kwota przeznaczona na realizację jednego zadania  
z tej kategorii nie może przekraczać 1.000,000 zł. 
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Radny Pan Waldemar Kotula – nie zgodził się z przedmówcą i stwierdził, że wysokość kwot 
przeznaczonych na realizację zadań z poszczególnych kategorii powinna być taka, jak 
zaproponowano w projekcie uchwały. 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Istnieją dwie zasady, na podstawie których można 
formułować budżet obywatelski. Jedna mówi, że przede wszystkim należy doceniać zadania osiedlowe, 
najmniejsze, tj. wykonanie chodnika, trawnika czy placu zabaw. Druga zasada mówi, że budżet 
obywatelski powinien doceniać te zadania, które służą wszystkim mieszkańcom, które promują ciekawe 
pomysły ogólnomiejskie i pozwalają na urzeczywistnienie różnych inicjatyw, które nie miały do tej pory 
szansy realizacji. Komisja podczas swoich prac starała się znaleźć kompromis. Proponowany regulamin 
zapobiega temu, żeby budżet obywatelski nie był zdominowany przez jedno, bądź kilka zadań. 
Ograniczenie kwotowe na zadania z Kategorii I i II zapobiegnie sytuacji, w której tylko kilka  
z największych osiedli  będzie zadowolonych, a mniejsze nie.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – stwierdził, że kwota przeznaczona na 
inwestycje z budżetu obywatelskiego to kropla w morzu potrzeb. Wyraził pozytywną opinię 
w sprawie przedstawionego projektu uchwały. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – poinformowała, że podczas prac nad projektem uchwały 
wniosek zgłoszony przez Radnego Pana Jerzego Jęczmienionkę był analizowany, jednakże nie 
uzyskał akceptacji komisji i przedstawicieli klubów radnych. Poprosiła o przegłosowanie 
projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez komisję. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Od 
początku powstania idei budżetu obywatelskiego uważałem, że tym narzędziem należy posługiwać się 
bardzo ostrożnie. Przestrzegaliśmy przed tym, aby budżet nie stał się narzędziem w ręku tych, którzy 
są więksi i sprytniejsi. Dzięki pracy całej komisji wydaje się, że budżet obywatelski w zaproponowanej 
wersji jest bardziej sprawiedliwy i skierowany do mieszkańców. Ta zasada, że zadań będzie kilkanaście 
jest próbą wyjścia kompromisowego. Zaznaczę, że przed nami stoją duże wyzwania w tym obszarze. 
Skoro zdecydowaliśmy się podzielić pulę pieniędzy na dwie kategorie, to miejmy świadomość, że będzie 
co najmniej kilkanaście zadań w Kategorii II, a to oznacza większy wysiłek dla urzędu, służb Prezydenta 
i wdrażających je osób.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – zaproponował, aby w pracach nad kolejnym regulaminem 
budżetu obywatelskiego uczestniczyli mieszkańcy. 
 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Pana Jerzego 
Jęczmienionkę: 

 
Wniosek nie uzyskał akceptacji. Za wnioskiem głosował 1 radny, 18 radnych było 

przeciwnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 
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Przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji 

społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta 
Rzeszowa na 2016 r. (wraz z autopoprawką) została przyjęta 23 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
Ad. 7 
Radny Pan Grzegorz Koryl – poinformował, że co roku w dniu 24 marca w Polsce 
obchodzony jest Narodowy Dzień Życia, a 25 marca w Kościele Katolickim Dzień Świętości 
Życia. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - poinformował, że: 
 

 dokonał sprostowań w Uchwałach Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 lutego 2015 r.: 
 

 Nr VI/98/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa 
(dot. ul. Zielarskiej). Akapit trzeci uzasadnienia otrzymuje brzmienie: „Działki 
nr 775, 778, 779 obr. 212, zajęte pod proponowaną ulicę stanowią własność Gminy 
Miasto Rzeszów”; 

 Nr VI/101/2015 w sprawie nadania nazwy placu na terenie miasta Rzeszowa 
(dot. Placu Biskupów Janów z Rzeszowa) - § 3 otrzymuje brzmienie: „Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia”; 
 

 zatwierdza się bez uwag protokoły: Nr I/2/2014 z II części I sesji Rady Miasta 
Rzeszowa, odbytej w dniu 9 grudnia 2014 r. oraz Nr IV/1/2015 z IV sesji Rady Miasta 
Rzeszowa, odbytej w dniu 20 stycznia 2015 r. 
 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że Urząd 
Miasta Rzeszowa otrzymał I nagrodę za oświetlenie drogowe wykonane w ramach 
rozbudowy alei Rejtana i ulicy Lubelskiej oraz oświetlenie świąteczne miasta oraz III nagrodę 
za iluminację mostu Narutowicza. 
 
Ad. 8 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: VI/4/2015, stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 
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Radny Pan Marcin Fijołek – przedstawił wyjaśnienia odnośnie kwestii poruszonych  
w uzasadnieniu przedstawionego projektu uchwały (treść wystąpienia stanowi załącznik nr 
18a do protokołu). 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – jako Przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady 
Miasta Rzeszowa – poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość - 
przedstawił następujące stanowisko: „Po dokładnym zapoznaniu się i analizie wniosku  
o wygaszenie mandatu radnego Pana Marcina Fijołka, który był zgłoszony przez Klub Radnych 
„Rozwój Rzeszowa” mogę stwierdzić, że powyższy wniosek jest bezzasadny, a zarzut, który zgłaszają 
radni Klubu, próbując udowodnić, że Radny Pan Marcin Fijołek nie zamieszkiwał i nie zamieszkuje na 
terenie miasta Rzeszowa jest w całości nieprawdziwy i nie znajduje potwierdzenia w dokumentach  
i oświadczeniach świadków i wyjaśnieniach złożonych przez Radnego. Zaznaczam, że każdy z Radnych 
mógł się zapoznać z przytoczonymi dokumentami, opiniami świadków, przedstawionymi na Komisji 
Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa. Z tymi dokumentami zapoznali się także 
wnioskodawcy projektu uchwały. Zastanawiające jest dlaczego Radni Klubu „Rozwój Rzeszowa”, 
wnioskodawcy uchwały, pomimo przedstawionych dokumentów, potwierdzających fakt, że Radny Pan 
Marcin Fijołek zamieszkiwał i nadal zamieszkuje w mieście Rzeszowie oraz wykazuje wolę i zamiar 
stałego w nim pobytu nie wzięli pod uwagę przedłożonych wyjaśnień. W ten sposób wnioskodawcy 
wprowadzają w błąd opinię publiczną. Dostępne orzecznictwo sądowe oraz przepisy prawa 
jednoznacznie mówią, że osoba, która udowodni i potwierdzi fakt zamieszkania na terenie danego miasta 
ma prawo kandydować do Rady Miasta. Pan Marcin Fijołek udowodnił fakt zamieszkania w Rzeszowie 
oraz posiadania prawa wybieralności, poprzez przedłożenie oświadczenia świadków i umowy najmu 
mieszkania. Art. 25 kc mówi, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W takim przypadku powinny  występować dwa elementy – 
przebywanie w sensie fizycznym oraz wola stałego pobytu. Podsumowując, w imieniu Klubu Radnych 
Prawo i Sprawiedliwość (mając na uwadze przytoczone wyroki sądów oraz wyjaśnienia złożone przez 
Radnego Pana Marcina Fijołka) apeluję o odrzucenie w głosowaniu projektu uchwały i uznanie go za 
bezzasadny.” 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została przyjęta  
13 głosami „za”, przy 10 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 9 
Pan Krzysztof Kadłuczko –  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Poszerzania 
Granic – przedstawił informacje o wynikach konsultacji w mieście Rzeszowie w sprawie 
połączenia miasta Rzeszowa z gminą Trzebownisko i gminą Krasne. Powiedział: „Konsultacje, 
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zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta zostały przeprowadzone w dniach od 2 do 15 lutego br. 
Liczba mieszkańców Rzeszowa uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosiła 142 389. Udział 
wzięło 5 497 osób, z których 7 oddało głosy nieważne. Stanowi to 3,85% uprawnionych do udziału  
w konsultacjach. Warto zaznaczyć, że w tegorocznych konsultacjach, dotyczących fuzji dwóch gmin 
wzięło udział o ponad 400 mieszkańców więcej niż w roku ubiegłym. Po sprawdzeniu ankiet 
konsultacyjnych, komisja powołana przez Pana Prezydenta ustaliła, że na pytanie czy jesteś: „za” 
zmianą granic miasta Rzeszowa, polegającą na połączeniu Gminy Rzeszów z Gminą Trzebownisko 
pozytywnie odpowiedziało 4 837 osób, co stanowi 88%, odpowiedzi „przeciw” udzieliło 290 osób, co 
stanowi 5,19%, odpowiedzi „wstrzymuję się” udzieliły 363 osoby, co stanowi 6,61%. Na pytanie czy 
jesteś „za” zmianą granic miasta Rzeszowa, polegającą na połączeniu Gminy Rzeszów z Gminą Krasne 
– „tak” opowiedziało 4 779 osób, tj. 88,32%, odpowiedzi „przeciw” udzieliło 281 osób, tj. 5,19%, 
odpowiedzi „wstrzymuję się” udzieliło 351 osób, tj. 6,48%. Głosowało 5 411 osób.” Podziękował 
mieszkańcom za udział w konsultacjach. 
 
Ad. 10 
Pan Krzysztof Kadłuczko –  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Poszerzania 
Granic – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia 
Miasta Rzeszowa i Gminy Trzebownisko, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym 
opiniowanych zmian terytorialnych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/20/2015, 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa  
i Gminy Trzebownisko, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian 
terytorialnych została przyjęta 14 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących. 

 
Ad. 11 
Pan Krzysztof Kadłuczko –  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Poszerzania 
Granic – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia 
Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym 
opiniowanych zmian terytorialnych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/21/2015, 
stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa  

i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian 
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terytorialnych została przyjęta 14 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących. 

 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z informacją 
w sprawie likwidacji Gminy Trzebownisko, kolportowaną przez Wójta Gminy Trzebownisko 
i Przewodniczącą Rady Gminy Trzebownisko oraz dokumentem zawierającym argumenty 
(często nieprawdziwe) przeciw przyłączeniu gminy do Rzeszowa wnioskuję, aby Komisja 
Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa szczegółowo przeanalizowała zaistniałą 
sytuację. 
 
Ad. 11a 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy „Dojazd Staroniwa” na terenie miasta 
Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o wprowadzenie 
autopoprawki, polegającej na zmianie nazwy ulicy na całej jej długości. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – przychylił się do powyższego wniosku. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie zmiany nazwy części ulicy „Dojazd Staroniwa” na terenie miasta 

Rzeszowa (wraz z autopoprawką) została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 
 
Ad. 12 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie. Następnie przedstawiła 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały i poinformowała o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do ww. projektu Planu. Jednocześnie zgłosiła autopoprawkę do 
przedstawionego projektu (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, 
przedstawiony na druku: VIII/34/2015, stanowi załącznik nr 22 do protokołu; autopoprawka 
stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie (wraz z autopoprawką) 
została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 
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Ad. 13 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie. Następnie przedstawiła 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie została 
przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 
Ad. 14 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 264/1/2015 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 – część 1 „Drabinianka-Zagrody-Południe” 
w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 25 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 264/1/2015 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 – część 1 „Drabinianka-Zagrody-
Południe” w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 
Ad. 15 
Pan Andrzej Dec – w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego rozwiązania umowy użyczenia zawartej  
13 maja 2013 roku z firmą Hartbex. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 
Dodał: „Decyzją Pana Prezydenta Miasto użyczyło inwestorowi kawałek miejskiego terenu (pomiędzy 
ulicami Kurpiowską a Małopolską) po to, aby mógł on uzyskać pozwolenie na budowę, spełniając 
wymagania dotyczące warunków zabudowy, które na tym terenie zostały już wcześniej wydane. 
Praktyka naszego miasta jest taka, że po użyczeniu takiego terenu, uzyskaniu pozwolenia na budowę  
i wybudowaniu planowanego obiektu ten fragment, który Miasto użyczyło jest miastu zwracany po 
skończeniu umowy użyczenia i parking wybudowany za pieniądze przyszłych lokatorów staje się 
publicznym, a więc dostępnym dla wszystkich mieszkańców. Końcowy skutek takiej praktyki jest taki, 
że ten wymóg zapewnienia mieszkańcom budowanego budynku mieszkalnego określonej ilości miejsc 
parkingowych staje się iluzoryczny, ponieważ one nie są do wyłącznej dyspozycji mieszkańców, którzy 
za ten parking zapłacili. Apelujemy do Pana Prezydenta, aby z takich działań zrezygnować, rozwiązać 
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umowę po to, by inwestor występował o warunki zabudowy i pozwolenie na budowę wyłącznie na 
obszarze, którego jest pełnoprawnym i długotrwałym właścicielem. Dzięki temu mieszkańcy, którzy 
kupią tam mieszkania będą dysponować parkingami w ilości wynikającej z pozwolenia na budowę  
i warunków zabudowy, jakie zostaną na tym terenie wydane.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział, że Miasto użycza terenu po 
to, aby przy realizacji nowej inwestycji inwestor prywatny wybudował również parkingi 
ogólnodostępne.   
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – powiedział: „Nieprawdą jest to, że mieszkańcy blokują tę 
inwestycję. W Ratuszu odbyło się spotkanie z udziałem Pana Prezydenta, mieszkańców Osiedla Pobitno, 
Radnych Miasta oraz inwestora. Stanowisko mieszkańców jest jednoznaczne: budować, ale tak, żeby 
Miasto było przyjazne dla nich. Przy planowaniu zagospodarowania tego terenu należy brać pod uwagę 
także dobro jego mieszkańców, którzy już tam mieszkają. Przypomnę, że inwestor zawarł porozumienie 
z mieszkańcami w 2013 roku. Zapewnił ich, że zabudowa tego terenu będzie wysoka na 8 do 9 
kondygnacji. Dodatkowo obiecał plac zabaw i teren zielony. W tej chwili na terenie przyległym do 
planowanej inwestycji znajdują się trzy bloki, składające się z ok. 200 mieszkań. Przyjmując wskaźnik 
1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie, to daje jakieś 300 samochodów. Kiedy powstawały te bloki 
nie było wymogów, że mieszkańcy muszą mieć zapewnione miejsca parkingowe. W tej chwili parkują 
oni swoje samochody na terenie miejskim, użyczonym firmie Hartbex, na dziko, gdzie się tylko da, 
zastawiając całkowicie ulicę Małopolską. Jeżeli Hartbex wybuduje teraz nowy blok na ok. 300 mieszkań, 
oznacza to, że liczba samochodów wzrośnie z 300 do 700. Gdzie zatem ci mieszkańcy będą parkować 
samochody? Na ostatnim spotkaniu Pan Prezydent zapewniał mieszkańców, że na działce użyczonej 
przez Miasto ma powstać plac zabaw i teren zielony, a teraz dowiadujemy się, że inwestor planuje 
wybudować tam parkingi. Uważam, że nie można wybetonować ostatniego kawałka terenu zielonego  
i pozbawić mieszkańców placu zabaw dla dzieci. Rozumiem, że inwestor dąży do wybudowania dużej 
ilości mieszkań, aby jak najwięcej sprzedać i osiągnąć zysk. Nie zapomnijmy jednak o planowaniu 
przestrzennym i weźmy pod uwagę także potrzeby mieszkańców.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zauważył, że Miasto Rzeszów zdobywa 
wysokie pozycje w zakresie jakości życia i warunków mieszkania w mieście. Stwierdził, że 
jeżeli chcemy, aby przybywało mieszkańców w mieście, to należy realizować nowe inwestycje. 
Powiedział, że mieszkańcy zawsze będą protestować i blokować nowe inwestycje, jednakże 
nie należy im ulegać. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – wyraziła nadzieję, że protest 500 mieszkańców zostanie 
uwzględniony. Wyjaśniła: „Intencją wnioskodawców apelu jest to, aby inwestor, który będzie 
uzyskiwał pozwolenie na budowę uwzględniał we wniosku tylko grunt którego jest właścicielem, a nie 
wskazywał miejsc parkingowych na terenie nie należącym do niego, użyczonym przez Miasto. Powinien 
zweryfikować swój projekt i zaproponować parking wielopoziomowy. Natomiast teren miejski należy 
zagospodarować zgodnie z wolą mieszkańców.” 
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Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Na terenie użyczonym firma Hartbex zamierza wybudować 
między innymi parking ogólnodostępny, nieodpłatny dla mieszkańców, po to właśnie, by mieszkańcy 
nie musieli korzystać z dorozumianych miejsc parkingowych, tj. np. trawników. Inwestor 
najprawdopodobniej wykona wystarczającą ilość miejsc postojowych na własnym terenie, a dodatkowo 
zobowiązał się do wykonania miejsc parkingowych na terenie użyczonym. Właśnie mieszkańcy tych 
budynków, które w chwili obecnej nie mają wygospodarowanych miejsc postojowych będą mogli 
korzystać z parkingu ogólnodostępnego. Dzisiaj apelując, aby inwestor nie budował parkingu na terenie 
gminnym działamy po trosze przeciw mieszkańcom. Na chwilę obecną nie znamy projektu budowlanego 
inwestora. Nie wiemy czy wskaźnik, który będzie musiał uzyskać deweloper zamknie się w jego 
inwestycji. Być może, że wszystkie miejsca w garażu podziemnym wystarczą do wyczerpania 
wskaźnika, który zostanie narzucony przez Prezydenta Miasta decyzją w pozwoleniu na budowę,  
a inwestor wykona dodatkowo parking ogólnodostępny dla mieszkańców. Ponadto przypomnę, że 
tereny, którymi dysonuje firma Hartbex zostały wykupione od prywatnych właścicieli, którzy odzyskali 
je w związku z brakiem realizacji na tym terenie zadania publicznego, czyli szkoły podstawowej w latach 
80-tych. Sprzedali temu, kto zaproponował najwyższą kwotę. Inwestor inwestując w te tereny chciałby 
wzbogacić Miasto i dla mieszkańców, którzy pod własnymi blokami nie mają miejsc postojowych 
wybudować parking ogólnodostępny na terenie użyczonym, z zachowaniem istniejącego tam placu 
zabaw, zrealizowanego w latach ubiegłych.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Doskonale 
wiemy, że inwestor w dzisiejszych czasach nie daje nic za darmo. Nie prowadzi działalności 
charytatywnej, tylko biznes. Udało nam się wypracować sposób postępowania, w którym relacje 
biznesowe, w kontekście kontaktów z mieszkańcami są cywilizowane i obopólnie uzgadniane.”  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział, że dzięki nowym 
mieszkańcom wzrastają dochody miasta.  
 
Radny Pan Robert Kultys – zaapelował o podjęcie rozmów z inwestorem. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zasugerował, aby wysokie budownictwo lokalizować  
w obrębie Osiedla Staromieście. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zaapelował o nie podejmowanie przedmiotowej uchwały. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego rozwiązania umowy użyczenia 
zawartej 13 maja 2013 roku z firmą Hartbex nie została podjęta. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych, 12 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 16 
Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 
VIII/10/2015, stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 
 

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

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie  
(22 głosami „za”). 
 
Ad. 17 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 
VIII/30/2015, stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 
 

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

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

 
Ad. 18 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 
2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/1/2015, stanowi załącznik  
nr 29 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
8 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 
Ad. 19 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXVIII/1405/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 
2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasto Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/2/2015, stanowi załącznik  
nr 30 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1405/2014 Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 

 
Ad. 20 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr LII/982/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r. 
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/3/2015, stanowi 
załącznik nr 31 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LII/982/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 
2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 

 
Ad. 21 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie osiedla Zwięczyca w Rzeszowie w okresie od 11 maja  
2015 r. do 10 maja 2016 r. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie osiedla Zwięczyca w Rzeszowie w okresie 
od 11 maja 2015 r. do 10 maja 2016 r. została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 22 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 
ul. Wincentego Pola. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/25/2015, stanowi załącznik  
nr 33 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Wincentego Pola została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 

Ad. 23 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 
ul. Witolda. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/26/2015, stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Witolda została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 
 

Ad. 24 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 
ul. Borowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/37/2015, stanowi załącznik nr 35 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Borowej została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 
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Ad. 25 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy  
al. Sportowców w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały  
i zgłosił autopoprawkę do tytułu uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sportowców w Rzeszowie” (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/38/2015, stanowi załącznik  
nr 36 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy  

al. Sportowców w Rzeszowie (wraz z autopoprawką) została przyjęta jednomyślnie  
(15 głosami „za”). 

 
Ad. 26 
Zdjęty z porządku obrad. 
 
Ad. 27 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 
przy ul. Brzegowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/28/2015, stanowi załącznik  
nr 37 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Brzegowej została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 28 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Józefa 
Poniatowskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/35/2015, stanowi załącznik  
nr 38 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Józefa 
Poniatowskiego została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
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Ad. 29 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Franciszka Kotuli. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/36/2015, stanowi załącznik nr 39 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Franciszka 

Kotuli została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 

Ad. 30 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: VIII/15/2015, stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 

jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 

Ad. 31 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: VIII/19/2015, stanowi załącznik nr 41 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 
jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 
Ad. 31a 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 42 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 
jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 
Ad. 32 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz 
ORANGE POLSKA S.A. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/29/2015, stanowi 
załącznik nr 43 do protokołu). 
 

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

rzecz ORANGE POLSKA S.A. została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 33 
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, 
przedstawiony na druku: VIII/22/2015, stanowi załącznik nr 44 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie została 

przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 

Ad. 34 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Rzeszowie. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/24/2015, stanowi załącznik nr 45 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Polnej  

w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 

Ad. 35 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych alei Tadeusza Rejtana i części 



25 
 

ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/9/2015, stanowi 
załącznik nr 46 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych alei Tadeusza Rejtana  

i części ulicy Lwowskiej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 

Ad. 36 
Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2015 roku. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: VIII/6/2015, stanowi załącznik nr 47 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2015 roku została 
przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 

 
Ad. 37 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: VIII/8/2015, stanowi załącznik nr 48 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok została przyjęta 
jednomyślnie (16 głosami „za”). 
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Ad. 38 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/11/2015, stanowi 
załącznik nr 49 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 
 
Ad. 39 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie 
do ww. projektu uchwały i zgłosił autopoprawkę do § 3 pkt. 2, polegającą na zmianie nazwiska 
członka przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego z „Gałuszka” na „Gałusza” (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/12/2015, stanowi załącznik  
nr 50 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie (wraz z autopoprawką) 
została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 39a 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań związanych z nadaniem Gminie Miasto 
Rzeszów statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 51 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań związanych z nadaniem Gminie 

Miasto Rzeszów statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej została przyjęta 
jednomyślnie (20 głosami „za”). 
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Ad. 40 
Zdjęty z porządku obrad. 
 
Ad. 41 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki Społecznej  
i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Rozwój bazy edukacji ekologicznej Gimnazjum nr 9 
w Rzeszowie poprzez doposażenie pracowni chemicznej w celu kontynuacji programu 
GLOBE” w ramach działania „Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 
VIII/16/2015, stanowi załącznik nr 52 do protokołu). 
 

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

bazy edukacji ekologicznej Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie poprzez doposażenie pracowni 
chemicznej w celu kontynuacji programu GLOBE” w ramach działania „Edukacja 
ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 
Ad. 42 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki Społecznej  
i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Nasz dom – nasze środowisko – rozwój bazy 
edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie” w ramach działania 
„Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/17/2015, stanowi załącznik  
nr 53 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Nasz dom 

– nasze środowisko – rozwój bazy edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Technicznych  
w Rzeszowie” w ramach działania „Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie  
(20 głosami „za”). 
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Ad. 43 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Zgodnie  
z potrzebami edukacyjnymi Miasto widzi konieczność budowy, bądź przeniesienia w inne miejsce szkoły 
muzycznej. Po przeprowadzeniu analiz zadecydowaliśmy o przeniesieniu szkoły muzycznej do nowej 
siedziby przy ul. Wyspiańskiego, gdzie mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3: Gimnazjum 
nr 3 oraz VIII LO. Zespół Szkół Muzycznych nr 2 miałby dostać osobny moduł, z trzema 
kondygnacjami, a uczniowie podstawówki korzystaliby z tej samej sali gimnastycznej co gimnazjaliści 
i licealiści.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Czy planujemy połączyć 
dwie funkcjonujące szkoły muzycznej w jedną, wraz ze zmianą ich organizacji? Co zamierzamy zrobić 
z budynkiem znajdującym się obok Filharmonii Podkarpackiej, który zajmuje obecnie Zespół Szkół 
Muzycznych Nr 1?” 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Nadal 
prowadzone są dyskusje. Na chwilę obecną nauka w ZSM Nr 1 odbywa się w dwóch budynkach, które 
dzieli ruchliwa ulica Słowackiego. Starszy budynek, przy filharmonii, został wybudowany w 1965 r.  
Po rozbudowie w latach 1999-2001 szkoła zyskała 530 m2 powierzchni, m.in. salę kameralną, stołówkę 
i świetlicę. Ale małe salki do ćwiczeń, aula na 200 osób to już za mało na dzisiejsze potrzeby. Szkoła nie 
ma własnej sali gimnastycznej, uczniowie korzystają gościnnie z sali w Zespole Szkół Plastycznych 
przy ul. Dąbrowskiego. W Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara, mieszczącym się przy 
ul. Sobieskiego 15, zajęcia odbywają się po południu dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej,  
a Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ZSM nr 2 zajmuje część budynku Szkoły Podstawowej nr 25 
przy ul. Starzyńskiego. Rozważamy możliwość pozostawienia w budynku przy Filharmonii jedynie 
uczniów uczących się w szkole muzycznej w godzinach popołudniowych.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił, aby w sprawie 
budowy nowego budynku szkoły muzycznej Urząd nawiązał współpracę z komisjami Rady 
Miasta Rzeszowa: Kultury i Promocji oraz Edukacji. 
 
Ad. 44 
Zdjęty z porządku obrad. 
 
Ad. 45 
Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - przedstawił 
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: VIII/14/2015, stanowi załącznik nr 54 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o wprowadzenie 
autopoprawki do § 3, który otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa została przyjęta 
20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 46 
Pan Ryszard Bieniek – Kierownik Oddziału Przygotowywania Projektów Wydziału 
Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu miasta Rzeszowa w sprzęt ratowniczo-gaśniczy – etap II” w ramach 
działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich 
skutków” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: VIII/18/2015, stanowi załącznik nr 55 do 
protokołu).  
 

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

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Rzeszowa w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy – etap II” w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym 
lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (24 głosami 
„za”). 

 
Ad. 46a 
Pan Ryszard Bieniek – Kierownik Oddziału Przygotowywania Projektów Wydziału 
Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rzeszów Convention Bureau – 
centrum sieci inteligentnych miast” w ramach naboru do Programu Interreg Europa 
Środkowa na lata 2014 – 2020. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 56 do protokołu).  
 

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

Convention Bureau – centrum sieci inteligentnych miast” w ramach naboru do Programu 
Interreg Europa Środkowa na lata 2014 – 2020 została przyjęta jednomyślnie (22 głosami 
„za”). 
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Ad. 46b 
Pan Ryszard Bieniek – Kierownik Oddziału Przygotowywania Projektów Wydziału 
Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „HeMI-3C – dziedzictwo, zarządzanie, 
włączenie: rowery, miasta, kultura” w ramach naboru do Programu Interreg Europa 
Środkowa na lata 2014 – 2020. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 57 do protokołu).  
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „HeMI-3C 

– dziedzictwo, zarządzanie, włączenie: rowery, miasta, kultura” w ramach naboru do 
Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 – 2020 została przyjęta jednomyślnie (22 
głosami „za”). 
 
Ad. 46c 
Pan Ryszard Bieniek – Kierownik Oddziału Przygotowywania Projektów Wydziału 
Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacki system Informacji 
Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa – Cyfrowe Podkarpackie. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 58 do protokołu).  
 

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

„Podkarpacki system Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa – 
Cyfrowe Podkarpackie została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 
 
Ad. 47 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonych 
na dzień 10 maja 2015 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu).  
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 



31 
 

Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów 
głosowania, w zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 
 
Ad. 48 
W związku z podjęciem przez Radę Miasta Rzeszowa uchwały w sprawie zmiany nazwy 
części ulicy „Dojazd Staroniwa” na terenie miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawką)  
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa -  przedstawił projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów i granic siedzib obwodowych komisji wyborczych, uwzględniający zmiany zawarte 
w uchwale podjętej w punkcie 11a porządku obrad (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
w pierwotnej wersji stanowi załącznik nr 60 do protokołu; projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem, uwzględniający zmiany stanowi załącznik nr 61 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów i granic siedzib obwodowych komisji wyborczych 
została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 
 
Ad. 49 
W związku z podjęciem przez Radę Miasta Rzeszowa uchwały w sprawie zmiany nazwy 
części ulicy „Dojazd Staroniwa” na terenie miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawką)  
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa -  przedstawił projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa, uwzględniający zmiany zawarte  
w uchwale podjętej w punkcie 11a porządku obrad (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
w pierwotnej wersji stanowi załącznik nr 62 do protokołu; projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem, uwzględniający zmiany stanowi załącznik nr 63 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
  

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa została 
przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 
 
Ad. 50 
Radny Pan Wiesław Buż – jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa - 
przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 64 do protokołu).  
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 21 głosami „za”, przy 1 głosie 
przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 51 
Zrealizowany w punkcie 11a. 
 
Ad. 52 
Zdjęty z porządku obrad. 
 
Ad. 53 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o zgłaszanie 
kandydatur do składu osobowego Komisji Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej Rady 
Miasta Rzeszowa (projekt uchwały stanowi załącznik nr 65 do protokołu).  
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił swoją 
kandydaturę. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - zgłosiła kandydaturę Radnego Pana Marcina 
Deręgowskiego. 
 
Radny Pan Witold Walawender – zgłosił swoją kandydaturę oraz Radnego Pana Waldemara 
Wywrockiego. 
 
Ustalono następujący skład Komisji Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej Rady Miasta 
Rzeszowa: 

1. Robert Homicki – Przewodniczący Komisji, 
2. Marcin Deręgowski – Członek Komisji, 
3. Konrad Fijołek – Członek Komisji, 
4. Witold Walawender – Członek Komisji, 
5. Waldemar Wywrocki – Członek Komisji. 

 
Przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie powołania Komisji Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej 

Rady Miasta Rzeszowa (w ustalonym składzie) została przyjęta 18 głosami „za”, przy  
5 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 54 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o zgłaszanie 
kandydatur do składu osobowego Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta 
Rzeszowa (projekt uchwały stanowi załącznik nr 66 do protokołu). 
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Radny Pan Waldemar Wywrocki – zgłosił kandydaturę Radnego Pana Janusza Micała. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił swoją 
kandydaturę. 
 
Radny Pan Czesław Chlebek - zgłosił kandydaturę Radnego Pana Stanisława Ząbka. 
 
Ustalono następujący skład Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa: 

1. Czesław Chlebek – Przewodniczący Komisji, 
2. Konrad Fijołek – Członek Komisji, 
3. Janusz Micał – Członek Komisji, 
4. Stanisław Ząbek – Członek Komisji. 

 
Przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta 

Rzeszowa została przyjęta 17 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych i 3 głosach 
wstrzymujących. 

 
Ad. 55 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2014 roku                                        
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 67 do protokołu). 

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

Ad. 56 
Radni otrzymali sprawozdanie Prezydenta Miasta Rzeszowa z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla miasta Rzeszowa za 2014 r. (sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 68 do protokołu). 

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

 
Ad. 57 
Podczas VIII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące interpelacje, wnioski  
i zapytania: 
 
Wniosek Nr VIII/1/2015 – ustny 

 
„Proszę o rozważenie możliwości wjazdu taksówek przywożących podróżnych na Dworzec 

Podmiejski, znajdujący się pod mostem Wiaduktu Śląskiego w Rzeszowie przy ul. Jana Kasprowicza 6.” 
 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Jerzy Jęczmienionka 
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Wniosek Nr VIII/2/2015 – pisemny 
 

„Proszę o pomoc w wykupieniu działek prywatnych dla potrzeb wybudowania boiska przyszkolnego 
i placu zabaw dla dzieci w pobliżu Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Beskidzkiej. Wyżej wymieniona prośba 
była zgłaszana wcześniej przez Radę Osiedla Zwięczyca, a także mieszkańców na spotkaniach 
osiedlowych (stosowne wnioski zostały złożone już w 2013 roku). Pragnę nadmienić, że sprawa była 
bliska finalizacji, BGM uzgodnił w roku ubiegłym warunki i cenę zakupu wymienionych działek ale  
z powodu przeciągającego się procesu spadkowego sprawa utknęła i nie została zrealizowana.  

Ponownie prosimy Pana Prezydenta o znalezienie środków finansowych i wybudowanie tego boiska 
i placu zabaw dla dzieci na naszym osiedlu.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Janusz Micał 
 
Wniosek Nr VIII/3/2015 – pisemny 
 
 „Zwracam się z prośbą o włączenie do budżetu Miasta Rzeszowa zadania związanego  
z przebudową drogi do Boguchwały, tj. ul. Podkarpackiej od ul. X Dywizji Piechoty do granic miasta 
Rzeszowa i realizację tego zadania w momencie pojawienia się wolnych środków budżetowych. 
Ulica Podkarpacka jest w tej chwili jedyną drogą wylotową z Rzeszowa w kierunku południowym.  
W godzinach popołudniowych można zauważyć na niej zwiększone natężenie ruchu i tworzące się duże 
korki po obu stronach jezdni. Przebudowa drogi umożliwiłaby rozładowanie ruchu samochodowego  
w części południowej miasta. Proszę o uwzględnienie mojego wniosku.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Janusz Micał 
 
Wniosek Nr VIII/4/2015 – pisemny 
 

1. „Proszę o zwiększenie środków finansowych w budżecie Miasta Rzeszowa na 2015 r.  
(w tzw. zmianach budżetowych) na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych 
przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacji i udział w zawodach – sport dzieci  
i młodzieży, sport senior. 

2. Na jakim etapie jest budowa Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Reformackiej? 
3. Serdecznie proszę o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania pn.: „Prace 

remontowe i budowlano – instalacyjne kuchni i zaplecza kuchennego Przedszkola 
Publicznego Nr 19 w Rzeszowie.”” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Witold Walawender 
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Wniosek Nr VIII/5/2015 – pisemny 
 
 „W imieniu własnym proszę o przygotowanie stosownych działań na wykonanie hejnału dla 
Miasta Rzeszowa przez Pana Tomasza Stańko. Dla przypomnienia dodam, że Pan Tomasz Stańko jest 
artystą – muzykiem, światowej sławy jazzmanem urodzonym w Rzeszowie. Hejnał w wykonaniu Pana 
Stańki stałby się atrakcją i promocją miasta. Obecny hejnał rzeszowski ma 18-letnią tradycję. Konkurs 
na hejnał wygrał Pan Jarosław Siwiński i wykonywany jest w formie Carillonu. Uważam, że świetnym 
pomysłem byłoby stworzenie tego hejnału w wersji wykonywanej przez Pana Tomasza Stańko.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Witold Walawender 
 
Wniosek Nr VIII/6/2015 – pisemny 
 
 „W imieniu mieszkańców bloków przy ul. Hanasiewicza proszę o wykonanie altanki, która 
służyłaby osobom starszym oraz niepełnosprawnym na wózkach, którzy licznie zamieszkują bloki przy 
ul. Hanasiewicza. 

W chwili obecnej w tym miejscu znajduje się prowizoryczne miejsce odpoczynku, lecz nie 
osłaniające od ruchu ulicznego i wiatru oraz niezadaszone – wykonane samodzielnie przez jednego  
z mieszkańców bloku. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Waldemar Wywrocki 
 
Zapytanie Nr VIII/7/2015 – pisemne 
 

„W związku z licznymi prośbami mieszkańców Osiedla Staromieście Ogrody, którzy odprowadzają 
dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Skrajnej, zwracam się z zapytaniem, czy istnieje możliwość 
wybudowania chodnika na odcinku od ul. Krogulskiego do ul. Borowej?” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Sławomir Gołąb 
 
Wniosek Nr VIII/8/2015 – ustny 
 

„Proszę o utwardzenie wydeptanej ścieżki na Osiedlu Fr. Kotuli, położonej między Przedszkolem 
Publicznym Nr 3 przy ul. Krośnieńskiej a Szkołą Podstawową i Gimnazjum Sióstr Pijarek przy ul. 
Sanockiej w Rzeszowie.” 
Autor: Radna Miasta Rzeszowa – P. Jolanta Kaźmierczak 
 
Wniosek Nr VIII/9/2015 – pisemny 
 
 „Zwracam się z wnioskiem do Pana Prezydenta i podległych służb o rozważenie zwiększenia 
kwoty wstępnie przeznaczonej na pokrycie kosztów przygotowania koncepcji Rzeszowskiego Centrum 
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Komunikacyjnego. Z informacji jakie docierają do mnie od uznanych biur architektonicznych także  
z całego kraju wynika, że warto zwiększyć planowaną kwotę na ww. zadanie i pokusić się w ten sposób 
o to, by na tworzenie wizji tego obecnie najważniejszego punktu na mapie miasta mogły wpłynąć prace 
z biur architektonicznych z Polski a może i Europy. Być może pozwoliłoby to na poszerzenie spektrum 
możliwych rozwiązań w tym miejscu.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Konrad Fijołek 
 
Wniosek Nr VIII/10/2015 – pisemny 
 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości podjęcia współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem TVP w celu wypracowania formuły programu możliwego do umieszczania w ramówce 
telewizyjnej programu pt.: „Aktualności Rzeszowskie” wzorowanego na programie emitowanym  
w piątki w TVP Kraków pt.: Kronika Krakowska. Wydaje się, że istnieje duża potrzeba szerszego 
informowania mieszkańców o przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd miasta. Blisko 
półgodzinny program daje możliwość szczegółowego tłumaczenia i wyjaśnienia niekiedy trudnych 
decyzji podejmowanych przez władze miasta.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Konrad Fijołek 
 
Wniosek Nr VIII/11/2015 – pisemny 
 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokładne przeanalizowanie długości wyświetlania sekwencji 
świateł czerwonego i zielonego w ciągu ulicy Kwiatkowskiego na skrzyżowaniu z ulicami Grabskiego  
i Strażacką, zwłaszcza w godzinach od 600 do 800. W moim przekonaniu po wybudowaniu drugiego pasa 
przy wylocie ul. Kwiatkowskiego w Powstańców Warszawy znaczenie udrożnił się ten wyjazd. 
Natomiast zbyt krótko trwające światło zielone na ww. skrzyżowaniu powoduje korkowanie  
ul. Kwiatkowskiego i znakomity efekt rozbudowy o drugi pas jest w ten sposób nieco niwelowany.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Konrad Fijołek 
 
Zapytanie Nr VIII/12/2015 – ustne 
 

„Przy ul. Dąbrowskiego znajduje się biblioteka, którą przeniesiono w związku z remontem jej 
siedziby.  Czy po skończeniu remontu tej siedziby lokal przy ul. Dąbrowskiego zostanie 
zagospodarowany na bibliotekę, czy na inny cel?” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Waldemar Kotula 
 
 
 



37 
 

Wniosek Nr VIII/13/2015 – ustny 
 

1. „Proszę o zmianę trasy linii 46 z ul. Rocha na ul. Słocińską. 
2. Proszę o budowę wodociągu i kanalizacji przy ul. Św. Marcina w Rzeszowie.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Robert Homicki 
 
Zapytanie Nr VIII/14/2015 – ustne 
 

„Kiedy zostaną rozpoczęte prace remontowo – budowlane budynku Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – Wychowawczego przy ul. Staszica w Rzeszowie?” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – P. Marcin Fijołek 
 
Ad. 58 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 14 
lutego 2015 r. do 13 marca 2015 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 69 do protokołu). 

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

 
Na VIII sesji odbytej w dniu 24 marca 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr VIII/102/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  

2. Uchwała Nr VIII/103/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 
2015 r. 

3. Uchwała Nr VIII/104/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. 

4. Uchwała Nr VIII/105/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”. 

5. Uchwała Nr VIII/106/2015 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa 
konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako 
części budżetu Miasta Rzeszowa na 2016 r. 

6. Uchwała Nr VIII/107/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
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7. Uchwała Nr VIII/108/2015 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia 
Miasta Rzeszowa i Gminy Trzebownisko, a także wystąpienia z wnioskiem 
dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych. 

8. Uchwała Nr VIII/109/2015 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia 
Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym 
opiniowanych zmian terytorialnych. 

9. Uchwała Nr VIII/110/2015 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Dojazd Staroniwa” na 
terenie miasta Rzeszowa. 

10. Uchwała Nr VIII/111/2015 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej  
i ul. Strzelniczej w Rzeszowie. 

11. Uchwała Nr VIII/112/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej  
w Rzeszowie. 

12. Uchwała Nr VIII/113/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
Nr 264/1/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 – 
część 1 „Drabinianka-Zagrody-Południe” w Rzeszowie. 

13. Uchwała Nr VIII/114/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie. 

14. Uchwała Nr VIII/115/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie. 

15. Uchwała Nr VIII/116/2015 zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

16. Uchwała Nr VIII/117/2015 zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1405/2014 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

17. Uchwała Nr VIII/118/2015 zmieniająca uchwałę Nr LII/982/2013 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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18. Uchwała Nr VIII/119/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla 
Zwięczyca w Rzeszowie w okresie od 11 maja 2015 r. do 10 maja 2016 r. 
przedstawionych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 36 – 040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146. 

19. Uchwała Nr VIII/120/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Rzeszowie przy ul. Wincentego Pola. 

20. Uchwała Nr VIII/121/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Rzeszowie przy ul. Witolda. 

21. Uchwała Nr VIII/122/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Rzeszowie przy ul. Borowej. 

22. Uchwała Nr VIII/123/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej przy ul. Sportowców w Rzeszowie. 

23. Uchwała Nr VIII/124/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ul. Brzegowej. 
 

24. Uchwała Nr VIII/125/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
przy ul. Józefa Poniatowskiego. 

 
25. Uchwała Nr VIII/126/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy ul. Franciszka Kotuli. 

26. Uchwała Nr VIII/127/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

27. Uchwała Nr VIII/128/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

28. Uchwała Nr VIII/129/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

29. Uchwała Nr VIII/130/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz ORANGE POLSKA S.A. 

30. Uchwała Nr VIII/131/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  
w Rzeszowie. 

31. Uchwała Nr VIII/132/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy 
ul. Polnej w Rzeszowie. 

32. Uchwała Nr VIII/133/2015 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych alei 
Tadeusza Rejtana i części ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. 
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33. Uchwała Nr VIII/134/2015 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa  
w 2015 roku. 

34. Uchwała Nr VIII/135/2015 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,  
z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 2015 rok. 

35. Uchwała Nr VIII/136/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie. 

36. Uchwała Nr VIII/137/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. 

37. Uchwała Nr VIII/138/2015 w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań związanych  
z nadaniem Gminie Miasto Rzeszów statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony 
uzdrowiskowej. 

38. Uchwała Nr VIII/139/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn.: „Rozwój bazy edukacji ekologicznej Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie 
poprzez doposażenie pracowni chemicznej w celu kontynuacji programu GLOBE”  
w ramach działania „Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

39. Uchwała Nr VIII/140/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn.: „Nasz dom – nasze środowisko – rozwój bazy edukacji ekologicznej  
w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie” w ramach działania „Edukacja 
ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie. 

40. Uchwała Nr VIII/141/2015 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta 
Rzeszowa. 

41. Uchwała Nr VIII/142/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Rzeszowa 
w sprzęt ratowniczo-gaśniczy – etap II” w ramach działania „Przeciwdziałanie 
klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków” 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

42. Uchwała Nr VIII/143/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn. „Rzeszów Convention Bureau – centrum sieci inteligentnych miast”  
w ramach naboru do Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 – 2020.  
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43. Uchwała Nr VIII/144/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn. „HeMI – 3C – dziedzictwo, zarządzanie, włączenie: rowery, miasta 
kultura” w ramach naboru do Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 – 2020.  

44. Uchwała Nr VIII/145/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, II Oś 
Priorytetowa – Cyfrowe Podkarpackie.  

45. Uchwała Nr VIII/146/2015 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa 
odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

46. Uchwała Nr VIII/147/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. 

47. Uchwała Nr VIII/148/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta 
Rzeszowa. 

48. Uchwała Nr VIII/149/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

49. Uchwała Nr VIII/150/2015 w sprawie powołania Komisji Przedsiębiorczości i Promocji 
Gospodarczej Rady Miasta Rzeszowa. 

50. Uchwała Nr VIII/151/2015 w sprawie powołania Komisji ds. Zrównoważonego 
Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad dokonał zamknięcia VIII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 
Obrady trwały od godz. 800 do godz. 1410. 
Na tym protokół zakończono. 

 
 
Protokołowała: 
 
Anita Topolska – Kopala 
 
Sprawdził: 

Dyrektor 
Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 
Mirosław Kubiak 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Andrzej Dec 


