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Protokół Nr IX/1/2015 

z IX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r. w sali posiedzeń 

Ratusza, ul. Rynek 1.  

Na ustawowy stan 25 radnych w IX sesji uczestniczyło 25 radnych, co stanowi 

wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik  

nr 1 do protokołu). 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - otworzył IX sesję Rady Miasta  

i prowadził obrady. Powitał: Pana Dariusza Dziadzio – Posła na Sejm RP, radnych, 

Prezydenta Miasta i jego Zastępców (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), 

dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta i kierowników jednostek współdziałających  

z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu) oraz zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad IX sesji Rady Miasta (porządek obrad 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku 

obrad: 

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

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 rok. 

Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

2. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 13a – uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Okrzei. 

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

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 15a – uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (17 głosami „za”). 
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4. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 15b – uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (DEVELOPRES). 

Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

 

5. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 16a – uchwały w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. 

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

6. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 16b - uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa 

wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz prawa własności 

znajdujących się na nich budynków i budowli. 

Wniosek został przyjęty 20 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

 

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

zgłosił wniosek o wprowadzenie – w pkt 8a – uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego Sprzeciwu wobec wyburzenia wilii przy ul. Dekerta  

4 w Rzeszowie. 

Wniosek został przyjęty 17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

8. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zaproponował zmianę kolejności 

rozpatrywania punktów od nr 4 do 8 w następujący sposób: 

- pkt 4 - sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu    

   pieczy zastępczej za 2014 rok, 

- pkt 5 -  raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2014, 

- pkt 6 - strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa, 

- pkt 7 - raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

   Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, w części  

  dotyczącej przeciwdziałania narkomanii, 

- pkt 8 – ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Miasto Rzeszów. 

Zgłoszona propozycja została przyjęta bez sprzeciwu. 
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Rada Miasta przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: IX/7/2015). 

 

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 rok (druk: 

IX/8/2015). 

 

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

 

4. Oświadczenia i informacje. 

 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej za 2014 rok. 

 

6. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2014. 

 

7. Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa. 

 

8. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, w części dotyczącej 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Miasto Rzeszów. 

 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Sprzeciwu wobec wyburzania 

willi przy ul. Dekerta 4 w Rzeszowie. 

 

11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk: 

IX/9/2015). 

 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 249/1/2013 - I w rejonie Stadionu Miejskiego  

w Rzeszowie (druk: IX/10/2015). 

 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego 

(aportu) prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej przy  

ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej – Rzeszów Spółka z o.o. (druk: IX/6/2015). 

 

14. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 

 

15. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości 

Gminy Miasto Rzeszów (druk: IX/3/2015). 

 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Okrzei. 
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17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Porąbki (druk: IX/5/2015). 

 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego (druk: IX/4/2015). 

 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 

nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji 

rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów (druk: IX/1/2015). 

 

22. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa 

wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz prawa własności 

znajdujących się na nich budynków i budowli. 

24. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków (druk: 

IX/11/2015). 

 

25. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032 (druk: 

IX/2/2015). 

 

26. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa 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. 

 

27. Uchwała w sprawie określenia diet dla radnych Miasta Rzeszowa  

i przewodniczących Rad Osiedli. 

 

28. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy Podkarpackiego 

Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie. 

 

29. Zapytania i interpelacje.  

 

30. Sprawy różne. 

 

Opinie i wnioski Komisji do ww. projektów uchwał stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad. 1. 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr IX/7/2015 stanowi załącznik  

nr 7 do protokołu). Przedstawiła autopoprawkę o treści jak w załączniku nr 8 do protokołu 

(tekst jednolity stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - stwierdziła, że w projekcie uchwały dotyczącej zmiany 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 rok, wprowadzonej do porządku obrad sesji, 

uwzględnione są zadania tzw. jednoroczne, które są wprowadzone nowe zadania 

inwestycyjne w wydatkach majątkowych na kwotę ok, 1,5 mln zł. Zadania te nie były 

przedstawiane radnym oraz na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy 

Unijnych. Poinformowała, że Komisja zgłosiła 6 wniosków jako zadania priorytetowe  

i wnioskowała o zabezpieczenie środków na ich realizację w ciągu 2015 roku, w miarę 

wolnych, dodatkowych środków.  Zauważyła, że tylko 2 zadania zostały wprowadzone do 

budżetu Miasta, tj. skrzyżowanie ul. Konfederatów Barskich z ul. Żołnierzy I Armii Wojska 

Polskiego oraz skrzyżowania ulic: Staromiejska – Skrajna. Stwierdziła, że w mieście są inne, 

bardzo niebezpieczne skrzyżowania, np. skrzyżowanie ul. Paderewskiego i Krzyżanowskiego, 

skrzyżowanie ulic: Wiktora, Pleśniarowicza - wyjazd od hipermarketu REAL, skrzyżowanie 

ul. Strzyżowskiej i Bł. Karoliny, o realizację których, w ramach wolnych środków, Komisja 

kilkakrotnie wnioskowała. Poprosiła o sukcesywną realizację zgłoszonych propozycji. 

Dodała, że Komisja wnioskowała również o zabezpieczenie w budżecie środków na 

dokończenie budowy boiska sportowego wraz z placem zabaw przy ul. Kustronia, wykonanie 

placu rekreacyjno – sportowego na Osiedlu Krakowska – Południe oraz zagospodarowanie 

terenu pomiędzy ul. Graniczną – Zieloną z funkcją rekreacyjną i 2 boiskami sportowymi, na 

wykonanie których istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu. 

Poprosiła o zarezerwowanie środków w budżecie Miasta na opracowanie dokumentacji 

projektowej, co umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację boisk sportowych.  

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki - poprosił, w imieniu mieszkańców Osiedla Staroniwa,  

o zabezpieczenie w budżecie Miasta środków na wykonanie ul. Kaletniczej.  
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Radny Pan Marcin Deręgowski - poinformował, że Komisja Sportu i Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi kilkakrotnie wnioskowała o zwiększenie środków - o kwotę 

400 tys. zł, z przeznaczeniem na dotacje z zakresu sportu - sport dzieci i młodzieży oraz sport 

seniorski. Poprosił o informację jakie są możliwości zwiększenia dotacji dla rzeszowskich 

klubów sportowych. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb - zauważył, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

zostały wskazane środki – w wysokości 17 mln zł - z przeznaczeniem na wykonanie kładki 

pieszo – rowerowej nad zalewem, na przedłużeniu ul. Strażackiej i Grabskiego. Poprosił  

o rozważenie celowości wykonania ww. zadania biorąc pod uwagę perspektywę odmulenia 

zalewu, wzrastającą ilość żaglówek w Rzeszowie, łącznie z planami budowy przystani 

żeglarskiej. Stwierdził, że budowa kładki bardzo ograniczy atrakcyjność żeglarską zalewu. 

Utrudnienia w uprawianiu sportów żeglarskich obniży wartość akwenu. Poprosił  

o rozważenie innych wariantów wykonania przeprawy dla pieszych i rowerzystów,  

np. uruchomienie stałej przeprawy promowej.  

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta - ustosunkowując się do wypowiedzi, 

poinformowała: „Wniosków do obecnej zmiany budżetowej mieliśmy na łączną kwotę 56 mln 

zł. W tych wnioskach były propozycje zgłaszane również przez Komisje. Do podziału były 

tylko środki w wysokości 2 mln 750 tys. zł, tj. środki, które zostały po realizacji zadania: 

przebudowa al. Gen. Maczka. W związku z tym z puli wniosków trzeba było wybrać te, które 

na tę chwilę wydają się być pilniejsze i ważniejsze. I tak też to zostało zrobione. Odnośnie 

boisk szkolnych - w budżecie są zarezerwowane środki na wykonanie 5 boisk szkolnych, 

których realizacja jest objęta dofinansowaniem z budżetu państwa. Miasto oczekiwało, że ww. 

dofinansowanie wyniesie 1,5 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 1 mln zł. Przy zmniejszeniu 

wysokości dotacji, Miasto nie zmieniło zakresu rzeczowego tego projektu. Boiska są 

wykonywane. Kolejne boiska będą realizowane, ale środki na ich wykonanie będą 

prawdopodobnie rezerwowane w kolejnym budżecie. Sport dzieci i młodzieży - rzeczywiście 

dużo dyskutowaliśmy na ten temat. Wydział złożył propozycje do budżetu. Niemniej jednak 

zasady przyjęte do uchwalenia budżetu były jednoznaczne – dotacje będą nieco mniejsze niż  

w roku ubiegłym z uwagi na nadwyżkę operacyjną. Była mowa o tym, że jeżeli w ciągu roku 

nadwyżka operacyjna będzie miała przynajmniej poziom roku ubiegłego, a może będzie 

większa, to wówczas być może uda się przywrócić te środki, które były zdjęte z niektórych 

pozycji w budżecie. Niemniej jednak, po pierwszym kwartale, nadwyżka operacyjna jest 
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mniejsza. Kwota dochodów, czyli dochody minus wydatki za I kwartał, dają nam mniejszą 

nadwyżkę operacyjną. W tej chwili trudno podejmować decyzję o tym, że będzie ona jeszcze 

zmniejszana, generując większe wydatki. Dynamika wydatków w I kwartale wynosi 107 %  

w stosunku do roku ubiegłego, a dochodów 102 %. Przypomnę, że te wszystkie inwestycje, 

które zostały oddane do użytku, np. boiska szkolne, orliki, hale sportowe, drogi i chodniki,  

generują wydatki bieżące, wymagają środków na ich utrzymanie, a więc wzrastają wydatki 

bieżące. Jeżeli dochody nie wzrastają proporcjonalnie, muszą być wprowadzane w pewnych 

obszarach oszczędności.” 

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że proponowane 

zmiany budżetowe zostały zgłoszone na kwotę 2 mln 700 tys. zł. Zostały zgłoszone 

najpilniejsze zadania, np. wykonanie dróg dojazdowych do bloków mieszkalnych, które  

w najbliższym czasie będą zasiedlane. Dodał, że wszystkie propozycje zgłaszane przez 

radnych oraz Komisje Rady są szczegółowo analizowane pod kątem możliwości ich realizacji 

i będą one sukcesywnie wprowadzane do budżetu Miasta. Odnośnie propozycji zgłoszonej 

przez Radnego Pana Sławomira Gołąba stwierdził, że budowa kładki pieszo – rowerowej 

przez zalew jest bardzo trudnym zadaniem. Wymagać będzie szczegółowego rozważenia  

a zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone. Dodał, że ww. zadanie nie jest jeszcze w fazie 

realizacji, a tylko zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.  

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o przedstawienie uzasadnienia 

do wprowadzenia zadania: „wykonanie ul. Stafieja” do proponowanych zmian w budżecie 

Miasta na 2015 rok. 

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że ul. Stafieja 

przebiega od ul. Trembeckiego w kierunku PTHW. Na tym odcinku jest bardzo duże 

natężenie ruchu samochodowego. Dodatkowo powstały nowe budynki mieszkalne oraz został 

uruchomiony nowy hotel. Na tym terenie rozpoczęły działalność nowe hurtownie, różnego 

rodzaju firmy. Powstał problem dojazdu i zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc 

parkingowych. Stwierdził, że ulica nie była remontowana od kilkunastu lat i jej stan 

techniczny jest bardzo zły. Dodał, że Miasto planuje zakończyć remont ww. ulicy łącznie  

z  zakończeniem inwestycji: „Budowa mostu przez Wisłok - połączenie ul. Rzecha  

z ul. Lubelską”. 
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Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - poprosiła o przedstawienie uzasadnienia do propozycji 

przeznaczenia 300 tys. zł na wykonanie ul. Podmiejskiej - I etap.  

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że ww. środki 

zostaną przeznaczone na wykonanie chodnika. Zadanie zostało zaproponowane do zmian 

budżetu na wniosek mieszkańców, którzy na realizację powyższego zadania przekazali część 

prywatnych działek. Zaznaczył, że z uwagi na bardzo duży ruch samochodowy, na tym 

terenie dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych.  

       Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 5 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 2. 

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

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 rok (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr IX/8/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 rok 

została przyjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 3. 

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

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 rok (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 rok 

została przyjęta 18 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących. 
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Ad. 4. 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że w dniu 30 kwietnia 

br. upływa termin złożenia przez radnych oświadczeń o stanie majątkowym wg stanu na dzień 

31 grudnia 2014 r. 

 

Radny Pan Witold Walawender - poinformował, że pracownicy Urzędu Miasta, oraz część 

radnych, wzięli udział w Kongresie Public Relations - kontakt z mediami. Stwierdził, że 

spotkanie miało bardzo wysoki poziom i tego typu kongresy powinny być organizowane  

w kolejnych edycjach. Zachęcił radnych do udziału w tego typu wydarzeniach.  

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki - podziękował za wykonanie drogi łączącej ul. Potokową 

z ul. Strzelniczą.  

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że Rzeszów został 

odznaczony międzynarodowym certyfikatem - najlepsze miasto dla biznesu i flagą 

atrakcyjności inwestycyjnej przez Europejskie Stowarzyszenie Biznesu. Rzeszów znalazł się 

w gronie 12 miast z całego świata, które otrzymały takie wyróżnienie. Dodał, że EBA jest to 

uznana międzynarodowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Oksfordzie, która od 15 lat 

prowadzi z powodzeniem praktyczny dialog ekspertów, naukowców, inwestorów  

i samorządów. Międzynarodowa Rada Ekspertów uznała, że nasze miasto posiada wysoki 

potencjał inwestycyjny. Poinformował również, że Prezydent Miasta Rzeszowa, na uroczystej 

gali X edycji rankingu – filary polskiej gospodarki 2014, otrzymał tytuł: „Samorządowy 

Menedżer Regionu 2014”. 

 

Ad. 5. 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił sprawozdanie  

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2014 rok 

(sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

 

Ad. 6. 

Pan Jaromir Ślączka - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - 

przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2014 (raport 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 
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Radny Pan Mirosław Kwaśniak - poprosił o wyjaśnienie, dlaczego procedura badania 

próbek środków psychotropowych, tzw. dopalaczy, jest tak bardzo wydłużona. Stwierdził, że 

skutkuje to wprowadzaniem na rynek nowych specyfików, które przez dłuższy okres czasu 

nie są wpisane na listę substancji zabronionych.  

 

Pan Jaromir Ślączka - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - 

poinformował, że Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie współpracuje  

z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie badania prowadzi laboratorium toksykologiczne. 

Problemem jest opracowywanie tzw. nowych matryc. W przypadku nowych substancji 

chemicznych zachodzi konieczność ich porównania do już znanych substancji, konieczność 

znalezienia metodyki. Są to trudne procesy. Dodał, że nawet znając skład danej substancji 

Inspektorat nie może podejmować skutecznych działań, ponieważ lista środków ustawowo 

zabronionych do obrotu jest zamknięta. Aby ją uzupełnić o nowe substancje konieczne jest 

podjęcie działań legislacyjnych w zakresie poszerzenia listy o nowe substancje.  

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki - poprosił o informację, czy prowadzony jest rejestr osób, 

w tym dzieci i młodzieży, uzależnionych od substancji psychotropowych i narkotyków i ile 

osób z tego powodu jest hospitalizowanych.  

 

Pan Jaromir Ślączka - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie  

- poinformował, że Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie ściśle współpracuje  

z Oddziałem Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie.  

Z danych przekazanych przez szpital wynika, że w roku ubiegłym i na początku bieżącego 

roku na Oddział zostały przywiezione 63 osoby z objawami zatrucia. Zaznaczył, że nie jest to 

pełna liczba osób hospitalizowanych, ponieważ część z nich opuszcza oddział przed 

spisaniem danych osobowych lub wypisem ze szpitala. Poinformował, że Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie wzywa osoby niepełnoletnie, wraz z rodzicami, na 

rozmowy. W przypadku samodzielnego zgłoszenia się, Inspektorat udziela wszelkiej pomocy, 

w tym kieruje takie osoby na leczenie. Zauważył, że bardzo trudno udzielać pomocy, 

ponieważ zgodnie z prawem, posiadanie i zażywanie tzw. dopalaczy, nie jest zabronione.  

Ad. 7. 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił Strategię Rozwoju 

Kultury Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, przedstawiony na druku nr VIII/4/2015, stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu). 
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Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - stwierdził, że kierunki Strategii Rozwoju Kultury Miasta 

Rzeszowa są prawidłowo określone i zaakcentowane, m.in. dotyczy wzrostu profesjonalizmu 

instytucji kultury. Zwrócił uwagę na brak zapisów dotyczących rozwoju ścisłej współpracy 

pomiędzy już istniejącymi instytucjami kultury w Rzeszowie, w tym miejskimi,  

a spółdzielczymi domami kultury. Dodał, że Miasto powinno inicjować i wspierać współpracę 

miejskich jednostek kultury z biznesem.  

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak - zauważył, że w abstrakcie przekazanym radnym, na 

podstawie wniosków zgromadzonych podczas prac związanych z przygotowaniem strategii 

rozwoju kultury wskazano kierunki strategiczne, tj. obszary uznane za kluczowe dla rozwoju 

kultury w Rzeszowie. Jednym z elementów strategii jest integracja środowisk artystów, 

przedsiębiorców, instytucji kultury oraz samorządu. Wśród instytucji kultury są także 

wskazywane m.in. spółdzielcze domy kultury. Dodał, że bardzo pozytywnym kierunkiem jest 

zaangażowanie młodzieży i środowisk studenckich w propagowanie i rozwój kultury  

w Rzeszowie. 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki - stwierdził, że w ostatnich latach nastąpił wzrost 

wydarzeń kulturalnych w Rzeszowie, tak pod względem ilości jak i zasięgu imprez. 

Podkreślił bardzo ważną rolę osiedlowych domów kultury, w tym spółdzielczych,  

w organizacji różnego rodzaju imprez, np. Dni Osiedli, które są organizowane wspólnie przez 

samorządowe i spółdzielcze Rady Osiedla, przy wsparciu finansowym Miasta.  

 

Radny Pan Witold Walawender - poinformował, że Komisja Kultury i Promocji Rady 

Miasta Rzeszowa szczegółowo przeanalizowała omawiany materiał i wyraziła pozytywną 

opinię. Podkreślił, że strategia rozwoju kultury stanowi bazę do określenia celów 

strategicznych. Jest podstawą do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju kultury  

w latach 2014 – 2020. Poinformował również, że Strategia Rozwoju Kultury Miasta 

Rzeszowa została przesłana drogą mailową do ok. 100 instytucji kultury, w tym także do 

środowiskowych domów kultury. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do przesłanych propozycji. 

Dodał, że Komisja Kultury i Promocji będzie dokonywać corocznej analizy wdrażania  

i realizacji strategii. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - stwierdził, że wcześniejsza wypowiedź nie zawierała 

negatywnej opinii do strategii rozwoju kultury. Powiedział: „Zacytowałem jedno zdanie  
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z tego dokumentu, gdzie jest wyraźnie napisane, że przeprowadzona analiza i badania przez 

firmę przygotowującą strategię pokazują silne i słabe strony kultury w Rzeszowie.  Jest jeden 

cytat, że na tę chwilę mamy więcej tych słabych stron, jeśli chodzi o naszą kulturę i także 

pokazuje, że musimy jeszcze wiele zrobić, jako radni i jako urząd, żeby to zmienić. Taki był 

sens mojej wypowiedzi.” 

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - zauważył, że strategia rozwoju 

kultury wytycza kierunki działania i określa cele. Dodał, że strategia „jest dokumentem 

otwartym” i może być na bieżąco uzupełniana. 

 

       Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa” została 

przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Obrady sesji prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

Ad. 8. 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił Raport z wykonania 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii 

(raport stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Chciałbym Państwu przedstawić informację na temat przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Radni otrzymali informator o rozwiązywaniu problemów alkoholowych w gminie. W tym 

tekście, a także w artykułach, które w międzyczasie pojawiły się w prasie, w szczególności  

w dzienniku Gazeta Prawna, pojawia się taka tendencja, taki trend, z którego wynikałoby, że 

dostępność alkoholu w naszym kraju jest zbyt duża. Cytowani specjaliści, a przede wszystkim 

dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych twierdzą, że gminy 

spłyciły problem, że tych punktów jest za dużo Jest również i taki trend w Europie - Unia 

Europejska przygotowuje się do wprowadzenia zaleceń, a może nawet decyzji, o tym, żeby 

silniej reglamentować dostępność alkoholu. Chciałbym Państwu zacytować zdanie  

z dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia - zdaniem tej organizacji nie powinno być 

więcej niż 1 punkt sprzedaży alkoholu na tysiąc mieszkańców. Tymczasem, zgodnie  

z przyjętym przez Radę Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, w Rzeszowie 1 punkt przypada na 333 mieszkańców. Ta sytuacja oraz ten 
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trend, o którym wspominałem powoduje, że prawdopodobnie niedługo będziemy musieli 

zastanowić się nad tym co zrobić, żeby ten stan rzeczy zmienić. Od wielu lat śledzę ten 

problem, dopytując się fachowców czy potrafią jednoznacznie powiedzieć, że dostępność,  

a więc ilość punktów sprzedaży, wyraźnie wpływa na wielkość sprzedaży. W tym roku po raz 

pierwszy dostrzegam takie jednoznaczne i stanowcze opinie fachowców. Mam również 

wypowiedź Pana Bohdana Woronowicza – specjalisty w zakresie diagnostyki i terapii 

uzależnień, który twierdzi, że oprócz dostępności duży wpływ na spożycie alkoholu ma jego 

cena, ustalenie której nie leży w kompetencji samorządów. Myślę, że należy się zastanowić czy 

i jak chcemy to zmieniać, nie czekając nawet na rozstrzygnięcia ustawowe. Problem ma duża 

wagę i jest wszystkim znany. W jednym z przytoczonych wcześniej tekstów jest i taka 

informacja, że spożycie alkoholu w Polsce pod koniec okresu komunistycznego gwałtownie 

spadło. Niektórzy z Państwa pamiętają, że alkohol można było kupić po godzinie 13. Było to 

przedmiotem kpin, ale spożycie zmalało z 4 litrów na 1 mieszkańca do 2 litrów. Dzisiaj 

spożycie przekracza 9 litrów na mieszkańca. Podaje się również za przykład kraje 

skandynawskie. Wprowadzono tam drastyczne ograniczenia spożycia alkoholu, dostępności 

alkoholu, podniesiono znacząco ceny i to przyniosło efekty. Moje wystąpienie nie ma żadnej 

konkluzji. Zmierzam do tego, żeby Wydział Zdrowia i osoby odpowiedzialne w mieście za tę 

sferę rozważyły, jak w Rzeszowie rozwiązać ten problem, bo niewątpliwie w najbliższym 

czasie można się spodziewać, że zmieni się ustawodawstwo i Miasto stanie przed dylematem 

jak ograniczyć ilość punktów sprzedaży. Uważam, że obecna ustawa jest źle skonstruowana. 

Jedynym kryterium, jakie samorząd może stosować wydając pozwolenia na handel alkoholem, 

jest odległość od placówek oświaty, kościołów. Jest to zbyt ograniczone kryterium. Można 

byłoby wprowadzić inne, dodatkowe kryteria, być może nawet określane samodzielnie przez 

poszczególne gminy. Samorządy powinny mieć albo większą swobodę działania, albo 

ustawodawca powinien określić listę kryteriów, z których gminy będą sobie mogły wybierać 

te, które uważają za sensowne dla siebie.” 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb - poinformował, że przedstawione wyżej problemy są znane  

i bardzo szczegółowo analizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Komisji znany jest także Raport z wykonania Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2014. Stwierdził, na podstawie wysokości wpływów do budżetu Miasta z tytułu 

wydanych pozwoleń, że w Rzeszowie nie notuje się wzrostu spożycia alkoholu. Spożycie 

utrzymuje się na niezmienionym poziomie od kilku lat. Sprostował informację przekazaną 



14 
 

przez przedmówcę. W Rzeszowie jest obecnie 333 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, 

co w przeliczeniu na liczbę mieszkańców daje wynik, że na 1 punkt przypada na 540 

mieszkańców. Zaznaczył, że powyższa statystyka dotyczy stałych mieszkańców i nie 

uwzględnia ok. 60 tysięcy studentów. Poinformował, że Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy 

Społecznej Rady Miasta bardzo szczegółowo analizuje wszystkie dostępne dane i zauważa 

problem, dotyczący m.in. niskich cen napojów alkoholowych. Odnośnie programów 

alkoholowych stwierdził, że Komisje systematycznie udoskonalają ww. programy, skupiając 

się na podnoszeniu ich jakości, np. poprzez finansowanie zajęć sportowych dzieci  

i młodzieży, zakup sprzętu sportowego. Prowadzone są zajęcia dla nauczycieli, którzy te 

programy realizują, mające na celu podnoszenie ich świadomości o występujących 

problemach i ich zapobieganiu. Dodał, że jednym z celów jest podnoszenie jakości szkoleń, 

jakie są prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach tych szkoleń higienistki 

szkolne prowadzą zajęcia profilaktyczne. Zaznaczył, że Miasto nie ma wpływu na te zajęcia, 

ale będzie czynić starania, aby były one prowadzone przez osoby kompetentne. Podkreślił 

bardzo ważną rolę edukacji w ograniczaniu spożywania alkoholu, szczególnie przez 

młodzież. Stwierdził, że ograniczanie ilości punktów sprzedaży alkoholu nie rozwiąże 

problemu, nie będzie skutkować ograniczeniem jego spożycia. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnośnie ilości punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych poinformował, że dane pochodzą z przyjętego przez Radę Miasta  

w grudniu 2014 roku Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - poprosił o informację, na jakich zasadach Miasto może 

udzielić pomocy finansowej na wsparcie inicjatywy np. rodziców uczniów rzeszowskich 

szkół, dotyczącej zwiększenia ilości zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii.  

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przypomniał, że Rada Miasta 

przyjęła budżet na 2015 rok i środki rezerwowane na profilaktykę w bieżącym roku są już 

rozdysponowane. Dodał, że inicjatywy w tym zakresie należy zgłaszać do Wydziału Zdrowia 

Urzędu Miasta. Mogą być one ujęte w działaniach na 2016 rok.  
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Ad. 9. 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił ocenę zasobów pomocy 

społecznej na rok 2014 dla gminy Miasto Rzeszów (materiał stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu). 

Ad. 10.  

Radny Pan Marcin Fijołek - przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego Sprzeciwu wobec wyburzania willi przy ul. Dekerta 4 w Rzeszowie (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Kilka 

miesięcy temu występowałam na sesji z informacją, że jest propozycja wyburzenia willi przy 

ul. Dekerta. Wówczas Pan Prezydent  złożył ustnie zapewnienie, że dom płk Jana Kotowicza 

nie zostanie zburzony. W wyniku nagłośnienia tej sprawy, Podkarpacki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków Pani Grażyna Stojak podjęła działania, aby wpisać willę przy  

ul. Dekerta do rejestru zabytków. Jest to obecnie najlepsze rozwiązanie, zabezpieczające willę 

przed wyburzeniem. Wpis do rejestru zabytków może następować z urzędu, z wniosku 

właściciela lub użytkownika. W tym przypadku mamy wniosek złożony przez urząd 

konserwatora zabytków. Prezydent Miasta Rzeszowa pozytywnie zaopiniował wpisanie willi 

do rejestru zabytków. Sprawa obecnie jest w toku. Powstały portale społecznościowe  

w obronie willi płk Kotowicza. W najbliższym czasie, z inicjatywy inwestora, ma się odbyć 

publiczna dyskusja na temat zagospodarowania ww. nieruchomości. Przyjęcie stanowiska 

przez Radę Miasta będzie wsparciem dla wszystkich środowisk, które występują o zachowanie 

willi przy ul. Dekerta. Jest zgłoszona propozycja, aby obiekt był wyremontowany przez 

Miasto, przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej, lub przez samorząd województwa 

podkarpackiego. Proponuję wprowadzić zmianę zapisu, która umożliwi przejęcie wilii także 

przez Marszałka Województwa Podkarpackiego”. Zgłosiła uzupełnienie zapisu w § 1 o treści: 

„Rada Miasta zwraca się do Prezydenta Miasta oraz Marszałka Województwa 

Podkarpackiego z wnioskiem o rozważenie możliwości pozyskania od obecnego właściciela 

całej nieruchomości celem restauracji willi i stworzenia w tym miejscu funkcji publicznej 

prowadzonej przez samorząd miejski lub wojewódzki”.  Zaproponowała również wykreślenie 

z § 1 zapisu: „…historyczną naszego miasta…”, a wprowadzenie: „… wybitnej historycznej 

postaci płk Kotowicza”. 
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Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że Prezydent 

Miasta Pan Tadeusz Ferenc po raz pierwszy wystąpił z propozycja wpisania willi przy  

ul. Dekerta do rejestru zabytków 23 czerwca 2014 roku. Ponowny wniosek w powyższej 

sprawie Prezydent Miasta złożył  6 marca 215 roku. Dodał, że Miasto czyni starania aby 

obiekt, wraz z otoczeniem, pozostał w obecnym kształcie. Przypomniał, że obecnie 

nieruchomość jest prywatną własnością, a zamierzenia inwestora zmierzają do innego jej 

zagospodarowania.  

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poparł propozycję zmiany 

zapisów w omawianym projekcie uchwały. Zwrócił uwagę, że Marszałek Województwa 

Podkarpackiego jest gestorem Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego można 

otrzymać wsparcie finansowe na zachowanie zabytków i dziedzictwa kulturowego. Dodał, że 

zamiar zachowania willi płk. Kotowicza może być wspólnym przedsięwzięciem Miasta  

i samorządu wojewódzkiego. Stwierdził, że przyjęcie stanowiska jest przedwczesne z uwagi 

na brak informacji o zamierzeniach inwestora, właściciela nieruchomości. Zauważył, że Rada 

Miasta powinna wyrazić swój sprzeciw po upublicznieniu projektu.  

Radny Pan Robert Kultys - zauważył, że mieszkańcy Rzeszowa, przedstawiciele różnych 

środowisk, oraz samorządów, występują w sprawie zachowania willi płk. Kotowicza m.in. 

jako jednego z elementów zabytkowej części miasta, łącznie z Letnim Pałacem Lubomirskich 

i budynkami mieszkalnymi  z epoki modernizmu międzywojennego. Przyznał, że inwestor, 

jako właściciel nieruchomości, ma prawo decydowania o sposobie zagospodarowania willi  

i jej otoczenia. Stwierdził, że każda forma, w tym stanowisko Rady Miasta, będzie pomocna 

w staraniach o niewyburzanie obiektu. Podkreślił, że w obecnej sytuacji najlepszą formą 

zachowania willi przy ul. Dekerta byłoby wpisanie jej na listę obiektów zabytkowych. 

Zauważył, że jest to proces bardzo złożony i długotrwały, a pomyślne zakończenie sprawy 

jest niepewne. Także opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego może być działaniem spóźnionym z uwagi na długi okres przygotowywania 

planu, a w międzyczasie może dojść do rozstrzygnięć inwestycyjnych na tym terenie. Dodał, 

że inwestor zapowiedział przedstawienie nowego projektu zagospodarowania terenu w ciągu 

najbliższych kilku dni, co wiąże się z zamiarem wyburzenia willi płk. Kotowicza. Stwierdził, 

że należy podejmować wszystkie możliwe działania, które będą mieć na celu zachowanie 

zabudowy przy ul. Dekerta w obecnym kształcie. Stąd propozycja pozyskania od obecnego 

właściciela całej nieruchomości przez samorząd miejski lub wojewódzki z przeznaczeniem 

wilii na funkcję publiczną. Odnosząc się do propozycji zmian przedstawionych przez Radną 
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Panią Jolantę Kaźmierczak stwierdził, że zapisy będą zbyt szczegółowe. Zaproponował 

uzupełnienie zapisu w § 1 o treści: „… funkcji publicznej prowadzonej przez samorząd 

miejski lub wojewódzki.” 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił uwagę, że w obiegu prawnym 

funkcjonują dwa pojęcia: ewidencja oraz rejestr zabytków. Rejestr zabytków ściśle określa 

możliwość zagospodarowania danego terenu i obiektów. Ewidencja stanowi tylko wykaz np. 

obiektów zabytkowych. Zwrócił uwagę, że willa przy ul. Dekerta jest wykazana w ewidencji, 

co oznacza, że jej wyburzenie, bez zgody konserwatora zabytków nie jest możliwe. Jest 

możliwość tylko jej modernizacji.   

Radny Pan Mirosław Kwaśniak - zauważył, że budynek, wraz z otoczeniem, stanowi 

własność prywatną. Inwestor zamierza wyburzyć willę i zrealizować swoje plany. Stwierdził, 

że problem będzie polegał na określeniu wartości pamiątkowej konstrukcji budynku, jego 

wartości architektonicznej i związkiem między osobą, która go zamieszkiwała. Dodał, że 

przeprowadzenie postępowania mającego na celu wpisanie willi przy ul. Dekerta do rejestru 

zabytków leży w gestii wojewódzkiego konserwatora zabytków, a nie samorządu. Podkreślił, 

że jest ogólna zgoda w sprawie zachowania willi płk Kotowicza i jej otoczenia  

w niezmienionej formie. 

Radny Pan Marcin Fijołek - potwierdził, że teren wraz z budynkiem są własnością 

prywatną. Zauważył, że uchronienie wilii przed wyburzeniem ma charakter publiczny  

i dotyczy mieszkańców Rzeszowa oraz zachowania dotychczasowego ładu 

architektonicznego tego terenu. Podejmując uchwałę „Rada Miasta wyrazi swoje 

zainteresowanie i swoją troskę o to, żeby ta willa została zachowana”.  

Radny Pan Witold Walawender - poinformował, że do Komisji Kultury i Promocji Rady 

Miasta wpłynęło pismo Pana Jana Śmierzyńskiego, który wskazał miejsca związane z płk 

Stefanem Kotowiczem. Zauważył, że Miasto może wykorzystać te informacje, np. wytyczając 

„szlak płk Kotowicza w Rzeszowie”. 

Radny Pan Wiesław Buż - zauważył, że Rada Miasta debatuje nad zagadnieniem związanym 

z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dekerta i ewentualnym wyburzeniem willi płk 

Kotowicza, który jest znany od kilku tygodni. Zwrócił uwagę na formę przedłożenia projektu 

uchwały, tj. przekazanie radnym projektu uchwały w dniu sesji, bez opinii radcy prawnego 

urzędu miasta oraz stanowiska konserwatora zabytków, bez wskazania kto jest inicjatorem. 
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Zaznaczył, że Rada Miasta powinna przyjąć stanowisko w tak ważnej sprawie, jaką jest 

sposób przeznaczenia ww. terenu wraz z zabytkowym obiektem. Stwierdził, że 

uszczegółowienie zapisów, np. określenie sposobu przejęcia willi poprzez odkup przez 

samorząd, może skutkować podniesieniem ceny przez właściciela tej nieruchomości. Dodał, 

że w przypadku zgłaszania projektów uchwał, których skutkiem będzie wydatkowanie 

środków z budżetu Miasta, materiały powinny być staranie przygotowane.   

Radny Pan Marcin Fijołek - zauważył, że samorządy w różny sposób mogą wejść  

w posiadanie nieruchomości, np. poprzez zakup lub zamianę nieruchomości. 

       Ogłoszono 15 minutową przerwę. 

Obrady sesji prowadził Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta. 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - zawnioskowała o wprowadzenie zmiany zapisu  

w § 1, od drugiego zdania, o treści: „W trosce o pamięć wybitnej historycznej postaci płk 

Kotowicza oraz o zachowanie ostatnich unikalnych fragmentów otoczenia pałacu 

Lubomirskich, Rada Miasta zwraca się do Prezydenta Miasta oraz Marszałka Województwa 

Podkarpackiego z wnioskiem o rozważenie możliwości pozyskania od obecnego właściciela 

całej nieruchomości celem restauracji willi i stworzenia w tym miejscu funkcji publicznej 

prowadzonej przez samorząd miejski lub wojewódzki”.   

Radny Pan Marcin Fijołek - w imieniu wnioskodawców zgłosił autopoprawkę dotyczącą 

zmiany zapisu w § 1 o treści: „… funkcji publicznej prowadzonej przez samorząd miejski  

i wojewódzki”. 

Radny Pan Wiesław Buż - poprosił o opinię prawną do przedłożonego projektu uchwały. 

Pani Janina Załuska - dyrektor Biura Obsługi Prawnej UM - poinformowała, że Statut 

Miasta określa tryb stanowienia uchwał. Rada Miasta może podejmować stanowiska o treści 

przedłożonej przez wnioskodawców.  

       Wniosek Radnej Pani Jolanty Kaźmierczak o wprowadzenie zmiany zapisu  

w § 1, od drugiego zdania, o treści: „W trosce o pamięć wybitnej historycznej postaci płk 

Kotowicza oraz o zachowanie ostatnich unikalnych fragmentów otoczenia pałacu 

Lubomirskich, Rada Miasta zwraca się do Prezydenta Miasta oraz Marszałka Województwa 

Podkarpackiego z wnioskiem o rozważenie możliwości pozyskania od obecnego właściciela 

całej nieruchomości celem restauracji willi i stworzenia w tym miejscu funkcji publicznej 
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prowadzonej przez samorząd miejski lub wojewódzki” został przyjęty 14 głosami „za”, przy  

9 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

       Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Sprzeciwu wobec wyburzania 

willi przy ul. Dekerta 4 w Rzeszowie została przyjęta 22 głosami „za”, przy 1 głosie 

przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.  

Ad. 11. 

Pani Anna Raińczuk - dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (projekt uchwały, wraz 

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: IX/9/2015 stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 

Ad. 12. 

Pani Anna Raińczuk - dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 249/1/2013 - I w rejonie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: IX/10/2015 stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

Zgłosiła autopoprawkę o treści: „w uzasadnieniu oraz w załączniku nr 2 jest zapis:  

Nr 249/1/2014-I, powinno być: Nr 249/1/2013-I”. 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o informację odnośnie 

zabezpieczenia Potoku Rudka, który przepływa przez teren przeznaczony pod inwestycję oraz 

w jakim zakresie zostaną zabezpieczone miejsca parkingowe, po zagospodarowaniu terenu. 

Pani Anna Raińczuk - dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - poinformowała, że 

plan dopuszcza odprowadzanie wód opadowych do Potoku Rudka. Równocześnie jest 

możliwość zmiany przebiegu potoku, który w części jest zakryty, oraz inne formy jego 

zabezpieczenia. Dodała, że szczegółowe zapisy dotyczące regulacji tego tematu są 

uzgodnione z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Odnośnie miejsc 
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parkingowych stwierdziła, że są one określone poprzez wskaźnik. Poinformowała, że 

szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w § 9 pkt 5, dotyczącym zasad obsługi 

komunikacyjnej. 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - stwierdziła, że nie powinno się wyrażać zgody, poprzez 

zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, do zabudowy terenu budynkiem do 

wysokości 30 metrów. Zauważyła, że w pobliżu, na terenie zielonym, powstaną 2 wieżowce, 

gdzie dopuszczono zabudowę 30 kondygnacyjną. Stadion powinien być wyeksponowany,  

a nie otoczony wysokimi budynkami. Zwróciła uwagę na trudności, po wykonaniu 

zamierzonej inwestycji, z parkowaniem na ww. terenie.  

Pani Anna Raińczuk - dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - poinformowała, że 

projekt planu jest zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, m.in. w zakresie możliwości budowy obiektów do 

wysokości 30 metrów. Dodała, że taką wysokość ma także obudowa stadionu miejskiego. 

Zostały wykonane analizy widokowe. Jest także wydana pozytywna opinia konserwatora 

zabytków. Przypomniała, że obowiązujący od 2000 roku plan dopuszcza zabudowę 

komercyjną terenu wskazanego w omawianym projekcie. Poinformowała, że wskaźnik miejsc 

parkingowych został szczegółowo przeanalizowany. Przy charakterze usług, które są 

dopuszczone w planie do realizacji, ilość miejsc parkingowych jest wystarczająca. Plan 

dodatkowo dopuszcza możliwość wykonania parkingów podziemnych lub 

wielopoziomowych. Także zaplanowane zjazdy, planowane do ul. Hetmańskiej, zostały 

uzgodnione i uzyskały pozytywną opinię Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. 

Radny Pan Robert Kultys - uznał za zasadne zabudowanie terenu wskazane w projekcie 

uchwały obiektem o wysokości 30 metrów. Zauważył, że korona stadionu ma taką samą 

wysokość. Dodał, że biorąc pod uwagę panoramę nadbrzeża od strony Wisłoka, budowanie 

niskich obiektów, przy dużej kubaturze stadionu, byłoby błędem. Podał przykład sklepu Lidl, 

którego zabudowa nie współgra z otoczeniem.  

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 249/1/2013 - I w rejonie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie została 

przyjęta 20 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
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Ad. 13. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego (aportu) prawa 

własności nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie, na 

rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Spółka z o.o. (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: IX/6/2015 stanowi załącznik  

nr 20 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego 

(aportu) prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej przy  

ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej – Rzeszów Spółka z o.o.  została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

Ad. 14. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Spółka z o.o. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 21 do 

protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. została przyjęta jednogłośnie  

(17 głosami „za”). 

Ad. 15. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości Gminy Miasto 

Rzeszów (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: IX/3/2015 

stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

          Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości 

Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 
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Ad. 16. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Okrzei (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 23 do protokołu). Zgłosił autopoprawkę do 

zapisu w § 1- jest: „…nr 786/3 i 786/3…”, winno być: „…nr 786/3 i 794/2…”. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Okrzei 

została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

Ad. 17. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Porąbki (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: IX/5/2015 stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Porąbki 

została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

Ad. 18. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. 

Wyspiańskiego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: IX/4/2015 

stanowi załącznik nr 25 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 (21 głosami „za”). 

 

Ad. 19. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 

nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta 

jednogłośnie (21 głosami „za”). 

 

Ad. 20. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu). 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - zgłosiła wątpliwości czy korzystna dla Miasta będzie 

zamiana gruntów o porównywalnej powierzchni, bez próby sprzedaży nieruchomości  

w przetargu. Zauważyła, że teren znajduje się w atrakcyjnym miejscu, dodatkowo Miasto 

przekazuje nieruchomość, na której znajduje się budynek handlowo – usługowy  

o powierzchni ok. 400 m² oraz budynkiem mieszkalnym, w zamian za 3 lokale mieszkalne. 

Zwróciła uwagę, że potrzeby dotyczące mieszkań komunalnych są bardzo duże. 

Zaproponowała, aby podjąć negocjacje ze Spółką Developres w sprawie przekazania na rzecz 

Miasta 5 mieszkań.  

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - zwrócił uwagę, że nie jest to 

zamiana ekwiwalentna. Po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały zostanie przeprowadzona 

przez rzeczoznawcę wycena nieruchomości. Po ustaleniu wartości majątku, jedna ze stron 

wpłaci na rzecz drugiej, różnicę wartości.  

 

Pan Grzegorz Tarnowski - dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa  

- poinformował, że faktycznie w budynku komunalnym zamieszkują obecnie 3 rodziny. 

Wyraziły one zgodę tylko pod warunkiem otrzymania nowych lokali, dlatego też Miasto  

w negocjacjach ze Spółką Developres występowało o przekazanie takiej ilości mieszkań. 

Dodał, że budynek mieszkalny oraz budynek handlowo – usługowy są w bardzo złym stanie 

technicznym, a ich remont byłby kosztowny dla Miasta. Zwrócił także uwagę na dodatkowe 

wpływy z podatków, po zakończeniu inwestycji. Zgodnie z planem, na tym terenie powstaną, 

oprócz budynków mieszkalnych, także lokale użytkowe oraz duża liczba nowoczesnych 

powierzchni biurowych.  
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       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta  

22 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących. 

Ad. 21. 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez 

Gminę Miasto Rzeszów (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

IX/1/2015 stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji 

rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów została przyjęta jednogłośnie (24 głosami „za”). 

 

Ad. 22. 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została przyjęta jednogłośnie  

(23 głosami „za”). 

Ad. 23. 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – 

Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości gruntowych oraz prawa własności znajdujących się na nich budynków  

i budowli (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 
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Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - zaproponował rozważenie pozostawienia części terenu 

przy ul. Trembeckiego na wykonanie tzw. małej zajezdni, dla około 20 autobusów, biorąc pod 

uwagę względy ekonomiczne, tj. skrócenie dojazdu autobusów do początkowych 

przystanków. Zwrócił uwagę, że przy ul. Trembeckiego nadal będzie funkcjonować stacja 

paliw, oraz budynek, w którym ma siedzibę Zarząd Transportu Miejskiego.  

Radny Pan Bogusław Sak - stwierdził, że brak jest uzasadnienia do wydzielania części 

terenu z działki przeznaczonej do zbycia. Baza przy ul. Lubelskiej spełnia wszystkie wymogi, 

nie ma więc potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z utrzymywaniem terenu 

przy ul. Trembeckiego. Dodał, że pozostawienie stacji paliw ma uzasadnienie ekonomiczne. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne czerpie zyski ze sprzedaży paliw. Zaznaczył, że 

teren, o którym mowa w projekcie uchwały, może być wykorzystany pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego 

użytkowania nieruchomości gruntowych oraz prawa własności znajdujących się na nich 

budynków i budowli została przyjęta 22 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

Ad. 24. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty 

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko  

z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg 

wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej 

opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług 

odprowadzania ścieków (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

IX/11/2015 stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 

 

Radny Pan Janusz Micał - zwrócił uwagę na potrzebę przejęcia na majątek Miasta sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od Spółki Gospodarka Komunalna w Boguchwale 

oraz od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” w Tyczynie. Zauważył, 

że ustalanie dopłat z budżetu Miasta nie rozwiązuje problemów. Od wielu lat sieci, 

szczególnie kanalizacji sanitarnej działają wadliwie. 
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Radny Pan Bogusław Sak - poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej Rady 

Miasta przeprowadziła analizę zasadności przejęcia przez Miasto ww. sieci. Z ustaleń Komisji 

wynika, że stan techniczny sieci jest bardzo zły. Konieczne byłyby zatem duże nakłady 

finansowe na jej remont i modernizację. Stwierdził, że zasadna jest budowa nowych sieci 

przez Miasto i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, m.in. przy wsparciu 

środków unijnych.  

       Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej 

opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza 

korzystających tylko z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla 

odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług 

odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców 

rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków została 

przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

Ad. 25. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

 w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032 (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku: IX/2/2015 stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032 została 

przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

 

Ad. 26. 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa 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 (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik 

nr 33 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.   

 

       Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa 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 jednogłośnie  

(20 głosami „za”). 

 

Ad. 27. 

 

Obrady sesji prowadził Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

 

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

określenia diet dla radnych Miasta Rzeszowa i przewodniczących Rad Osiedli (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 34 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie określenia diet dla radnych Miasta Rzeszowa  

i przewodniczących Rad Osiedli została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 28. 

Radny Pan Robert Kultys - przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 35 do protokołu). 

Radny Pan Stanisław Ząbek - zauważył, że wykonanie trybun do wysokości 5 kondygnacji, 

zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania terenu wskazanego w projekcie uchwały, 

będzie skutkować zacienieniem bloku przy ul. Sportowej 6b. Mieszkańcy zgłaszają takie 

obawy i proszą o zmianę planu.  

Radny Pan Witold Walawender - poinformował, że architekci przygotowujący projekt PCL 

przeprowadzili analizę obejmującą m.in. oddziaływaniem trybuny na sąsiadująca zabudowę. 

Wszystkie uwagi złożone przez mieszkańców zostały rozpatrzone. Przyznał, że duże gabaryty 

trybuny w pewien sposób będą miały wpływ na nasłonecznienie przyległego terenu. Dodał, że 

Klub „Resovia” wnioskował o wydanie pozwolenia na budowę, którą Urząd Miasta już 

wydał. Zauważył, że planowana inwestycja przy ul. Wyspiańskiego jest rozbudową już 

istniejącego obiektu.  
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Radny Pan Marcin Deręgowski - stwierdził, że jest to ważna inwestycja dla Rzeszowa  

i powinna być zrealizowana, szczególnie, że zadanie to zostało wpisane na listę projektów, 

które będą dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgłosił uwagę, że 

konieczne jest ustalenie, kto będzie właścicielem obiektów, kto będzie nimi zarządzać oraz 

kto będzie ponosić koszty utrzymania Centrum.  

Radny Pan Grzegorz Koryl - zauważył, że budowa centrum lekkiej atletyki, według bardzo 

innowacyjnego projektu, podniesie rangę Rzeszowa, umożliwi organizacje zawodów na 

najwyższym poziomie. Dodał, że ważnym elementem w staraniach o pozyskanie 

dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Centrum jest podjęcie uchwały 

na dzisiejszej sesji Rady Miasta.  

Radny Pan Wiesław Buż - odnosząc się do terminu podjęcia uchwały zauważył, że Sejmik 

Województwa Podkarpackiego, na sesji, która odbyła się 27 kwietnia br. nie rozpatrywał 

sprawy budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki. Zwrócił uwagę, że całkowity 

koszt zadania wyniesie ok. 32 mln zł, z czego dofinansowanie z ministerstwa sportu ma 

wynieść ok. 16 mln zł. Pozostała kwota ma być przekazana z budżetów samorządów, tj.  

z budżetu Miasta Rzeszowa oraz z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Zaproponował, do rozważenia, możliwość sfinansowania inwestycji z budżetów gmin 

Województwa Podkarpackiego, proporcjonalnie do swoich budżetów, z uwagi na fakt, że 

planuje się utworzenie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki, czyli placówki o zasięgu 

wojewódzkim. Zaznaczył, że budowa Centrum będzie skutkować jednorazowym wydatkiem  

z budżetu Miasta. Podstawową sprawą będzie, po zakończeniu inwestycji, wyłonienie 

operatora i ustalenie sposobu finansowania związanego z utrzymaniem i funkcjonowaniem 

obiektu. Poparł przyjęcie uchwały.  

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Radni otrzymali projekt uchwały, zgodnie z którym Miasto ma wydać 8 mln zł bez 

informacji, kto będzie właścicielem obiektu, kto będzie nim zarządzać i kto będzie ponosił 

koszty utrzymania. Nie ma także informacji, czy szacunek kosztów inwestycji jest poprawny. 

Jest mowa o 32 mln zł. Jest przygotowany tylko wstępny projekt. Nie mamy informacji, czy 

była dokonana kalkulacja kosztów. Mam pytanie wynikające z wieloletniego doświadczenia – 

co się wydarzy, jeżeli po przetargu kwota wzrośnie np. do 40 mln zł ? Rada Miasta ma podjąć 

decyzję bez pełnej informacji. Uważam, że taka inwestycja w Rzeszowie, jest potrzebna. Ale 

jeżeli ma to być Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki, to podobnie jak Filharmonia 
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Podkarpacka, powinno być w całości finansowane przez Marszałka Województwa 

Podkarpackiego.” 

Radny Pan Witold Walawender - powiedział: „Podejmując uchwałę wyrażamy tylko wolę 

budowy centrum lekkiej atletyki w Rzeszowie. Została już powołana i zarejestrowana Spółka 

PCL, której Prezesem został Pan Janusz Mazur - Prezes Podkarpackiego Związku Lekkiej 

Atletyki w Rzeszowie. Prawdopodobnie operatorem Centrum będzie ww. spółka. Decyzja w tej 

sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie.” 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - poinformowała, że: „Na posiedzeniu Komisji Inwestycji 

i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta, Prezes Klubu „Resovia” Pan Aleksander 

Bentkowski oraz Prezes Podkarpackiego Związku Lekkiej Atletyki w Rzeszowie Pan Janusz 

Mazur mówili, że do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu  

i Turystyki niezbędne jest dołączenie stanowiska Miasta oraz samorządu województwa  

o współfinansowaniu inwestycji. Moje zaniepokojenie budzi fakt, że brak jest stanowiska 

Marszałka Województwa Podkarpackiego.” 

Radny Pan Robert Kultys - poinformował, że koszt budowy Podkarpackiego Centrum 

Lekkiej Atletyki w Rzeszowie został oszacowany na podstawie kosztorysu przygotowanego 

projektu.  

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - powiedział: „Kilka lat wcześniej 

ustalono, że Stadion Miejski przy ul. Hetmańskiej przejmuje i prowadzi Miasto, natomiast 

Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie będzie wykonywał samorząd 

Województwa Podkarpackiego. Po zmianie rządów sytuacja uległa zmianie i w Rzeszowie 

powstały dwa projekty: Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki w porozumieniu z Klubem 

„Resovia”, oraz pełnowymiarowa hala lekkoatletyczna realizowana przez Wydział 

Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z inicjatywy Pana Bogusława Uliasza 

– Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odbyło się spotkanie z udziałem m.in. 

Pani Marii Kurowskiej – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Pan Aleksander 

Bentkowski - Prezes Klubu „Resovia”, oraz Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego,  

w którym brałem udział. Rozważano celowość budowy dwóch obiektów o takich samych 

funkcjach. Ustalono, że wkład własny na budowę hali zapewni Uniwersytet Rzeszowski. 

Natomiast w sprawie budowy centrum lekkiej atletyki Pani Maria Kurowska zadeklarowała, 

że Urząd Marszałkowski pokryje częściowe koszty jego budowy. Kolejna część wkładu 

własnego zostałaby przekazana z budżetu Miasta. W związku z tym, że była mowa  
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o podkarpackim centrum lekkiej atletyki, optowałem za rozwiązaniem, aby wkład własny był 

sfinansowany w proporcjach: 80% z budżetu województwa podkarpackiego z uwagi na to, że 

będzie on obsługiwał całe województwo podkarpackie, a pozostałe 20% z budżetu Miasta, 

ponieważ obiekt będzie w Rzeszowie. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli obiekt 

powstanie, koszty jego funkcjonowania będą wysokie, a dochody uzyskane m.in. z organizacji 

imprez lub wydzierżawienia pomieszczeń nie pokryją kosztów utrzymania i funkcjonowania 

centrum. Obowiązek finansowania spadnie na użytkownika obiektu. W sprawie kosztów 

budowy - pierwsza wersja z trybunami miała kosztować ok. 64 mln zł. Ministerstwo zgłosiło, 

że nie może w połowie sfinansować tego zadania. Dla przypomnienia, dofinansowanie 

inwestycji sportowych przez ministerstwo wynosi od 33% do maksymalnie 50% kosztów 

inwestycji. Do chwili obecnej nie ma pisemnej deklaracji ministerstwa o dofinansowaniu 

inwestycji w maksymalnej wysokości, tj. w wysokości 50%. Odbyło się kolejne spotkanie 

przedstawicieli Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Powstał problem nie tylko późniejszego 

utrzymania obiektu, tylko kto będzie inwestorem. Żadna spółka, żaden klub sportowy nie 

mogą realizować tego przedsięwzięcia, ponieważ aby otrzymać dofinansowanie  

z ministerstwa sportu konieczne jest zabezpieczenie finansowe, które mogą udzielić Prezydent 

Miasta lub Marszałek Województwa Podkarpackiego. Na spotkaniu nie zapadła decyzja, kto 

będzie realizował tę inwestycję. Prawdopodobnie, ten to będzie inwestorem, w późniejszym 

czasie będzie właścicielem i w konsekwencji będzie ją utrzymywał. Spotkanie w Urzędzie 

Marszałkowskim zakończono ustaleniem, że na sesjach, które mają się odbyć w maju br. 

zostaną przez samorządy podjęte uchwały intencyjne lub konkretne budżetowe, łącznie  

z wpisaniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.” 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - odnosząc się do przedstawionej informacji, 

powiedziała: „Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Prezes Pan 

Aleksander Bentkowski poinformował, że zgodnie z ustaleniami, inwestorem będzie Klub 

Sportowy. Pan Prezes, odpowiadając na pytanie potwierdził, że Klub może otrzymać 

dofinansowanie na realizację zamierzenia z Ministerstwa Kultury i Turystyki.” 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek przeciwny. 

       Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 15 głosami „za”, przy 6 głosach 

przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
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Na wniosek Radnego Pana Wiesława Buża ogłoszono przerwę. 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - w imieniu Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa oraz 

Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosiła propozycje poprawek do projektu uchwały, 

zawierające następujące elementy: „Zobowiązanie dla Prezydenta Miasta, że wyrażamy zgodę 

na dofinansowanie pozostałych 50%, pomniejszając finansowanie Ministerstwa Sportu,  

w wysokości mniejszej niż 50%, oraz, że inwestorem tego przedsięwzięcia będzie Marszałek 

Województwa Podkarpackiego i koszty utrzymania będzie ponosił Marszałek Województwa 

Podkarpackiego.” 

Radny Pan Robert Kultys - odnoszą się do ww. poprawek, stwierdził: „Podjęcie uchwały  

z proponowanymi poprawkami będzie przejęciem kompetencji Prezydenta Miasta  

i zobowiązaniem Prezydenta do konkretnych rozwiązań.  Proponowane zmiany są skrajnie 

nieodpowiedzialne.”  

Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Przedłożony 

projekt uchwały ma charakter intencyjny, bez wskazania wysokości dofinansowania, bez 

określania podmiotu zarządzającego obiektem. Wnioskodawcy pozostawili te sprawy w gestii 

Prezydenta Miasta.  Przyjęcie proponowanych zmian całkowicie zmieni sens przedstawionej 

uchwały.”   

Pani Janina Załuska - dyrektor Biura Obsługi Prawnej UM - zabierając głos w kwestii 

formalnej, powiedziała: „Nie mam treści zaproponowanej zmiany, jednakże w mojej ocenie, 

uchwała ta zmierza do treści merytorycznej. Myślę, że i tryb i podstawy prawne oraz treści, 

które Państwo proponujecie, nie znajdują uzasadnienia na tym etapie.”  

Radny Pan Marcin Deręgowski - powiedział: „Sprecyzuję wypowiedź Radnej Pani Jolanty 

Kaźmierczak - zobowiązujemy Prezydenta, by w rozstrzygnięciu finansowym pomiędzy 

samorządem województwa a Miastem, partycypacja nie była na poziomie 50% do 50%. Jeżeli 

ma powstać Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki, to finansowanie nie może wynosić 50%  

z budżetu Miasta. Ze względu na brak informacji, kto będzie właścicielem stadionu i kto 

będzie ponosić koszty jego utrzymania, Miasto nie powinno przyjmować zobowiązań  

o przyjęciu obiektu na swój majątek. Radni Miasta popierają inicjatywę budowy centrum 

lekkiej atletyki, ale wyrażamy także obawy, że samorząd Miasta nie ma środków na 

finansowanie tej inwestycji. Dlatego też proponujemy zobowiązać Prezydenta, żeby proporcje  
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w finansowaniu tej inwestycji były inne niż 50% z budżetu Miasta i 50% z budżetu Marszałka 

Województwa Podkarpackiego.” 

Radny Pan Robert Kultys - odnosząc się do zgłoszonych poprawek, powiedział: 

„Przyjmując zgłoszone poprawki zmienia się uchwałę – nie będzie to uchwała w trybie 

stanowiska, tylko uchwała zobowiązująca Prezydenta. Będzie zatem obowiązywała inna 

podstawa prawna. Następuje pomyłka proceduralna. Radni chcą wprowadzić uchwałę 

zobowiązującą Prezydenta do konkretnych rozwiązań, w tym finansowych, to należy 

przygotować nowy projekt uchwały. Nie można zamienić uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska, w uchwałę stanowiącą o kierunkach działania Prezydenta. Jest to sprzeczne  

z punktem porządku obrad sesji.” 

Radny Pan Marcin Fijołek - stwierdził, że projekt uchwały ma charakter intencyjny. 

Zauważył, że zgodnie z zapisem: „Rada Miasta Rzeszowa deklaruje wolę 

współuczestniczenia w finansowaniu tego przedsięwzięcia na zasadach, które będą 

sprecyzowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, 

władze Klubu Sportowego Resovia, oraz przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki”, 

wysokości udziałów pieniężnych oraz sposób finansowania zostaną określone w późniejszym 

terminie. Na obecnym etapie, wprowadzanie konkretnych liczb jest bezprzedmiotowe.” 

       Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy Podkarpackiego 

Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie została przyjęta 23 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

Ad. 29. 

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

mieszkańców zwracam się z prośbą o kontynuowanie współpracy i działań przez Gminę 

Miasto Rzeszów w celu podpisania porozumienia z Podkarpackim Zarządem Melioracji  

i Urządzeń Wodnych oraz Gminą Krasne, którego celem będzie zlecenie opracowania 

dokumentacji technicznej i projektowej, która po opracowaniu pozwoli na szybkie rozpoczęcie 

inwestycji pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku 

Młynówka”, która zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom miasta.” 

Radny Pan Stanisław Ząbek - złożył na piśmie interpelację o treści: „Zwracam się  

z uprzejmą prośbą o spowodowanie przyspieszenia realizacji opracowania Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego umożliwiającego rozbudowę cmentarza parafialnego przy 
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ul. Białogórskiej na terenie Osiedla Biała z uwagi na wyczerpanie miejsc pochówku 

zmarłych. Aktualnie realizowane prace na w/w okoliczność trwają już ok. 2 lat. Planowana 

rozbudowa cmentarza realizowana będzie na sąsiedniej działce stanowiącej własność Parafii 

pw. Miłosierdzia Bożego ul. K. K. Wojtyły. O podjętej decyzji proszę poinformować  

Ks. Proboszcza ww. Parafii.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Konrad 

Fijołek - złożyli interpelację o treści:  

 „1. Zlecenie opracowania dokumentacji technicznej dla powstania boisk sportowych 

na terenie zielonym między ul. Graniczną a Zieloną. 

 2. Zlecenie opracowania dokumentacji technicznej Domu Kultury na Osiedlu 

Drabinianka, w rejonie ul. Granicznej i Zielonej.” 

 

Radny Pan Mariusz Olechowski - złożył na piśmie zapytanie o treści: „Uprzejmie proszę  

o odpowiedź, na jakim etapie dokonane są przygotowania w sprawie podjęcia odłożonej 

uprzednio uchwały dzierżawy działek przy ul. Krzyżanowskiego, tj. dz. ew. 1037/44 i 1037/50 

o łącznej powierzchni 70 m²? Nadmieniam, że zawarta dotychczasowa umowa dzierżawy 

kończy się 30.06.2015 r. Dotychczasowy dzierżawca jest zaniepokojony brakiem podjęcia 

decyzji z uwagi na kończący się termin dzierżawy.” 

 

Radna Pani Danuta Solarz - złożyła na piśmie wniosek o treści: „W ubiegłym roku wzdłuż 

ul. Wiktora prowadzona była wymiana instalacji deszczowej. W związku z powyższym 

uszkodzona została roślinność na terenie parku przy ul. Wiktora (obok Reala) oraz na terenie 

obiektu sportowo – rekreacyjnego u zbiegu ul. Wiktora i Kotuli. Wykonawca miał przywrócić 

te nasadzenia. Zwracam się z wnioskiem o wyegzekwowanie powyższego.” 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki - złożył na piśmie interpelację o treści: „Bardzo dziękuję 

za odpowiedź w kwestii wykonania ALTANKI przy ul. Hanasiewicza. Bardzo proszę o jak 

najszybszą realizację tej altanki, tak aby jeszcze w tym roku (tego lata) mieszkańcy (ludzie 

starsi oraz osoby niepełnosprawne) mogli z niej korzystać.” 

 

Radny Pan Janusz Micał - złożył na piśmie interpelację o treści: „Proszę, w imieniu 

mieszkańców ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej, o sprawdzenie czy plac zabaw dla dzieci przy 

ul. Wielkopolskiej jest naszym terenem Gminy Miasta Rzeszów czy  też „Politechniki 
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Rzeszowskiej”. Jeśli jesteśmy właścicielem tego terenu to należałoby przeprowadzić tam 

szybko remont ogrodzenia i urządzeń dla dzieci, uporządkować i wykosić teren placu zabaw, 

gdyż został teren ten poważnie zniszczony przez różnego rodzaju przekopy i prace budowlane. 

W chwili obecnej nie nadaje się do użycia i stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci.” 

 

Radny Pan Witold Walawender - złożył na piśmie interpelację o treści: „Serdecznie proszę 

o ubikację - toalety - dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw „Lisia Góra”  

w Rzeszowie.” 

 

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

mieszkańców proszę o rozpoczęcie remontu chodnika dla pieszych przy ul. Słodkiej na 

odcinku od ul. Mieszka I do parkingu przy ul. Ułanów. Stan techniczny chodnika jest bardzo 

zły, płytki są popękane i przemieszczone i dalsze jego użytkowanie przez mieszkańców 

zagraża ich bezpieczeństwu. Zwracam się także z wnioskiem o przyjęcie do planu remontów  

w 2015 r. remontu ul. Artylerzystów i Wytrwałych, które znajdują się w złym stanie 

technicznym i wymagają nowej nawierzchni asfaltowej i remontu chodników.” 

 

Radna Pani Maria Warchoł - złożyła na piśmie interpelację o treści: „W centrum Osiedla 

Krakowska – Południe, przy ul. Solarza (obok bloku nr 16) w pawilonach handlowych, na 

początku bieżącego roku, został otworzony salon gier „Hot Jack” (właściciel w Bydgoszczy). 

Salon jest umiejscowiony obok Zespołu Szkół Nr 6, tj. szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Czynny jest całodobowo. Po otrzymaniu sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców, 

samorządowa Rada Osiedla podjęła działania, aby wyjaśnić sytuację prawną. 

Kontaktowaliśmy się z wydziałami Urzędu Miasta, a następnie z Urzędem Celnym  

w Rzeszowie. Urząd Celny podjął sprawę i jak nas poinformowano, przeprowadził kontrolę, 

która potwierdziła niezgodne z prawem funkcjonowanie i umiejscowienie salonu zbyt blisko 

szkoły. Sprawa miała być oddana do prokuratury. Na dzień dzisiejszy salon gier „Jack Hot” 

funkcjonuje nadal. Jak wiadomo z funkcjonowaniem takiego obiektu istnieje również 

zagrożenie rozprowadzaniem różnego rodzaju używek. Wszyscy zabiegamy o szeroko 

rozumiane bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie zagrożeniom. Proszę 

o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.” 

 

Obrady sesji prowadził Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta. 
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Ad. 30. 

Pan Piotr Tabor - przedstawił negatywną opinię mieszkańców, związaną z rozpoczęciem 

prac budowlanych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. 

„Żwirowni”. Poinformował, że mieszkańcy wystąpili do Prezydenta Miasta z prośbą o pomoc 

w rozwiązaniu ww. sprawy (pismo mieszkańców stanowi załącznik nr 36 do protokołu). 

Poprosił Radę Miasta o pilne uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wskazanego w piśmie terenu. 

 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 13 marca do  

16 kwietnia 2015 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 37 do protokołu). 

 

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

1. Uchwała Nr IX/152/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr IX/153/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa  

na 2015 r. 

3. Uchwała Nr IX/154/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa  

na 2015 r. 

4. Uchwała Nr IX/155/2015 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kultury Miasta 

Rzeszowa”. 

5. Uchwała Nr IX/156/2015 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Sprzeciwu 

wobec wyburzania willi przy ul. Dekerta 4 w Rzeszowie. 

6. Uchwała Nr IX/157/2015 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

7. Uchwała Nr IX/158/2015 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 249/1/2013 - I w rejonie Stadionu Miejskiego  

w Rzeszowie. 

8. Uchwała Nr IX/159/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału 

niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej 

przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Spółka z o.o. 
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9. Uchwała Nr IX/160/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 

10. Uchwała Nr IX/161/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności 

nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów. 

11. Uchwała Nr IX/162/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy ul. Okrzei. 

12. Uchwała Nr IX/163/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy ul. Porąbki. 

13. Uchwała Nr IX/164/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego. 

14. Uchwała Nr IX/165/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na 

czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

15. Uchwała Nr IX/166/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

16. Uchwała Nr IX/167/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania  

z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. 

17. Uchwała Nr IX/168/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

18. Uchwała Nr IX/169/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz 

prawa własności znajdujących się na nich budynków i budowli. 

19. Uchwała Nr IX/170/2015 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków,  

do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań 

wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty 

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających 

tylko z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla 

odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania 

ścieków. 

20. Uchwała Nr IX/171/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 

2011-2032. 

21. Uchwała Nr IX/172/2015 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
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niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok. 

22. Uchwała Nr IX/173/2015 w sprawie określenia diet dla radnych Miasta Rzeszowa  

i przewodniczących Rad Osiedli. 

23. Uchwała Nr IX/174/2015 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy 

Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie. 

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

obrad zamknął obrady IX sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Obrady trwały od godz. 8:30 do godz. 13:45.  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała 

Anna Blicharska 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 

 

            Sprawdził: 

Dyrektor Biura Rady Miasta 

 

       Mirosław Kubiak 

 

 

 

 

 

 


