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Protokół Nr XI/1/2015 
z XI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 26 maja 2015 r. w sali 

posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 
        Na ustawowy skład 25 radnych w sesji uczestniczyło wg listy obecności                    
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  
XI sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Prezydenta, 
Zastępców Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, 
kierowników jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad 
Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także 
przedstawicieli prasy, radia i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista 
obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 
 
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad XI 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 Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –                      
w punkcie 2a – projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2015 r. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (18 głosami „za”).  

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 2b – projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu 
Miejskiego w Rzeszowie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (19 głosami 
„za”). 

3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 6a – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek 
dotyczący niewprowadzania do porządku powyższego projektu uchwały, ze względu 
na brak stanowiska odnośnie treści Statutu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego.  
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek przeciwny, argumentując, że podczas 
wczorajszego spotkania z przedstawicielami gmin nie sygnalizowano żadnych 
problemów, odnośnie zapisów statutu.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poparł wniosek 
zgłoszony przez radnego Pana Marcina Fijołka. 
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Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – ponowił wniosek 
o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Prezydenta Miasta Rzeszowa, 
dotyczącym uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: 
 

Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad  
w pkt 6a – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – został przyjęty 18 głosami 
„za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. 
 

4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 6b – projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto 
Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wniosek został przyjęty 19 głosami 
„za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 7a – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy  
Al. Solidarności w Rzeszowie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie  
(18 głosami „za”). 

6. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 7b – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonych w Tajęcinie i Jasionce. Wniosek został przyjęty 
jednogłośnie (18 głosami „za”). 

7. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 16a – projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „Wymiana doświadczeń w zakresie miejskich innowacji 
społecznych” (ang. „Tactical Urban Social Innovation Exchange”) w ramach 
naboru do Programu Urbact III, Sieć Planowania Działań. Wniosek został 
przyjęty jednogłośnie (19 głosami „za”). 

8. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 17a – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Wniosek 
został przyjęty jednogłośnie (19 głosami „za”). 

9. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 17b – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Wniosek 
został przyjęty jednogłośnie (18 głosami „za”). 

 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
nastąpiła zmiana kolejności w proponowanym porządku obrad. Dotychczasowy 
punkt 4 zostanie rozpatrzony jako punkt 5. Dotychczasowy punkt 5 zostanie 
rozpatrzony jako punkt 6. Natomiast dotychczasowy punkt 6 zostanie rozpatrzony 
jako punkt 4. 
 
Rada Miasta nie wniosła uwag do powyższej informacji. 
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Rada Miasta Rzeszowa przyjęła następujący porządek obrad: 
 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XI/5/2015). 

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  
2015 r. (druk: XI/6/2015). 
2a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  
2015 r. 
2b. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego  
w Rzeszowie. 

3. Oświadczenia i informacje. 
4. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miasta 
Rzeszowa w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 266/3/2015 pomiędzy ulicami 
Warszawską i Miłocińską w Rzeszowie. 

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 248/16/2012  
w rejonie al. Armii Krajowej oraz al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie.  
6a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
6b. Uchwała w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów na 
Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.  
7a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych, położonych przy Al. Solidarności  
w Rzeszowie. 
7b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonych w Tajęcinie i Jasionce. 

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

9. Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego  
w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019. 

10. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji do dokonania zniszczenia 
dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów 
na ławników na kadencję 2016 – 2019. 

11. Uchwała w sprawie powołania członków Rzeszowskiej Rady Seniorów.  
12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2014 rok  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
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w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”. 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
pozakonkursowego pn.: „Opracowanie lub aktualizacja planów adaptacji do 
zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców” (druk: XI/1/2015). 

14. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla 
miasta Rzeszowa.  

15. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  
w ramach konkursu na realizację projektu „Digitalizacja i udostępnienie 
zbiorów Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Galerii Fotografii Miasta 
Rzeszowa i Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie” 
(druk: XI/2/2015). 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  
pn. „Współpraca miast partnerskich na rzecz budowania inteligentnych miast 
przyszłości” w ramach naboru do Programu Urbact III, Sieć Planowania 
Działań (druk: XI/4/2015). 
16a. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
pn. „Wymiana doświadczeń w zakresie miejskich innowacji społecznych” 
(ang. „Tactical Urban Social Innovation Exchange”) w ramach naboru do 
Programu Urbact III, Sieć Planowania Działań. 

17. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie  
(druk: XI/3/2015). 
17a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 
17b. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

18. Interpelacje i zapytania. 
19. Sprawy różne. 

 
Opinie Komisji do projektów uchwał stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 
Ad. 1. 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  
nr XI/5/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu).  
Następnie przedstawiła, w ramach autopoprawki, propozycje zmian do ww. projektu 
(załącznik nr 8 do protokołu). Tekst jednolity stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. została przyjęta jednogłośnie (15 głosami 
„za”). 
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Ad. 2.  
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. (projekt uchwały, 
wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XI/6/2015 stanowi załącznik  
nr 10 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  
2015 r. została przyjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.  
 
Ad. 2a.  
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. (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 r. została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”).  
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – poinformowała: „Agencja 
ratingowa Fitch potwierdziła międzynarodowe, długoterminowe ratingi dla Miasta Rzeszowa 
na poziomie BBB, a krajowy rating na poziomie A+. Oznacza to, że sytuacja finansowa Miasta 
jest na dobrym poziomie, a wskaźnik zadłużenia jest bezpieczny. Wszystkie wyniki za 2014 rok 
były poddane szczegółowej analizie. Nadwyżka operacyjna wyniosła 7,6% dochodów 
operacyjnych, podczas gdy średnia w latach 2010 – 2013 wynosiła 6%. Fitch przewiduje, że  
w latach 2015 – 2017, w związku z realizowanymi inwestycjami, zadłużenie Miasta może 
osiągnąć wciąż umiarkowany poziom. Fitch spodziewa się, że wskaźniki obsługi oraz spłaty 
zadłużenia pozostaną bezpieczne. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka lokalna w dalszym 
ciągu będzie wspierać rozwój bazy podatkowej Miasta, co powinno prowadzić do szybkiego 
wzrostu dochodów podatkowych w następnych latach”. 
 
Następnie Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
informację dotyczącą wykonania budżetu za ostatnie 4 miesiące. Powiedziała: 
„Dochody zostały wykonane na poziomie 36,78% w stosunku do planu. Dochody bieżące 
zostały wykonane na poziomie 37,82% planu. Natomiast dochody majątkowe na poziomie 32%. 
Wykonanie wydatków ogółem uplasowało się na poziomie 31,88%. Wykonanie wydatków 
bieżących na poziomie 33,87%. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych na poziomie  
28%, tj. 115 mln zł. Nadwyżka operacyjna została wykonana na poziomie  
53 mln zł. W ubiegłym roku, w analogicznym okresie, wykonanie nadwyżki wyniosło  
56 mln zł”. 
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Ad. 2b.  
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego  
w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego  

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

1. Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag:  
- Protokół Nr VI/1/2015 z sesji odbytej w dniu 16 lutego 2015 r.  
- Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji odbytej w dniu 24 marca 2015 r. 
 

2. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – 
poinformował, że Rzeszów zajął VI miejsce wśród miast najatrakcyjniejszych 
turystycznie w Polsce.  

 
Ad. 4.  
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miasta Rzeszowa  
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu).  
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – poprosił o informację dotyczącą protestów zgłaszanych 
przez mieszkańców.  
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: „Nie 
było protestów mieszkańców, tylko wnioski wniesione po ogłoszeniu informacji  
o przystąpieniu do opracowania planu. Były to wnioski właścicieli terenu, którzy oprócz 
przeznaczenia nieruchomości na cele usługowe, komercyjne i magazynowe, chcieli mieć także 
możliwość uzupełnienia przeznaczenia terenu o zabudowę mieszkaniową, związaną z tymi 
usługami”.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
Komisja Gospodarki Przestrzennej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt uchwały (5 głosami „za”). 
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Radny Pan Sławomir Gołąb – zapytał, w jakiej odległości od domów 
jednorodzinnych będzie przebiegała planowana droga? Czy w związku z tym, były 
sugestie lub protesty mieszkańców?  
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: 
„Odnośnie tego terenu nie było sugestii czy protestów, gdyż plan nie został wyłożony do 
wglądu ani do dyskusji publicznej. Plan pokazywałby możliwość skomunikowania tego terenu, 
który poprzez brak dostępności nie może być zagospodarowany”. 
 
Przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miasta Rzeszowa 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego została przyjęta jednogłośnie (24 głosami „za”).  
 
Ad. 5. 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 266/3/2015 pomiędzy ulicami Warszawską  
i Miłocińską w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik 
nr 14 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 266/3/2015 pomiędzy ulicami Warszawską  
i Miłocińską w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (23 głosami „za”).  
 
Ad. 6.  
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 248/16/2012 w rejonie  
al. Armii Krajowej oraz al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 15 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/2012 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 248/16/2012 w rejonie  
al. Armii Krajowej oraz al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie została przyjęta 
jednogłośnie (23 głosami „za”). 
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Ad. 6a.  
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy  
UM Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 16 do protokołu).  
Dodała, że projekt uchwały był przedmiotem obrad podczas X nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta Rzeszowa, która odbyła się w dniu 7 maja 2015 r. Ponadto projekt 
uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Pozyskiwania 
Funduszy Unijnych oraz Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta 
Rzeszowa, które odbyło się w dniu 14 maja 2014 r.  
Następnie powiedziała: „Miasto Rzeszów było przeciwne tworzeniu stowarzyszenia, 
jednakże gminy utrzymały swoje stanowisko i zaproponowały jego utworzenie. Rzeszów 
wyrażał inne stanowisko, gdyż widziano zagrożenie, że podejmowanie decyzji  
o utworzeniu stowarzyszenia w tym czasie może zagrażać dotrzymaniu terminów związanych 
z procesem uzyskania desygnacji zawarcia porozumienia z instytucją zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym, tj. Marszałkiem Województwa Podkarpackiego  
i przedłożeniu odpowiednich dokumentów ministerstwu. Gminy podtrzymały jednak swoje 
stanowisko i zaproponowały projekt statutu stowarzyszenia. Statut będzie przyjmowany przez 
Walne Zgromadzenie Delegatów. Propozycje Rzeszowa dotyczące wprowadzenia zmian do 
projektu statutu zostały omówione i zgłoszone na spotkaniu roboczym z gminami w dniu 
wczorajszym. Gminy negatywnie odniosły się do dwóch propozycji zgłoszonych przez 
Rzeszów, tj. rezygnacji z instytucji Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz zwiększenie do  
2 Członków Zarządu spośród delegatów z Miasta. Utrzymano propozycję, że Zarząd będzie 
składał się z 5 członków, w tym jeden przedstawiciel Miasta. Przychylono się natomiast do 
propozycji Rzeszowa i rozszerzono zakres decyzji merytorycznych, w których wymagana jest 
jednomyślność. Ponadto Rzeszów zaproponował zmianę zapisu w § 19 ust. 5 projektu statutu. 
Dotychczas był zapis, że Prezesem Zarządu, bez przeprowadzania odrębnej procedury wyboru, 
jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Zaproponowaliśmy zapis, że Członkiem Zarządu jest 
Prezydent Miasta Rzeszowa. W tej sprawie gminy nie wyrażały stanowiska. Natomiast zapis 
w § 19 ust. 6, że w skład pięcioosobowego Zarządu wchodzi Prezes, dwóch Wiceprezesów  
i dwóch Członków Zarządu, jest pokłosiem zmiany, gdzie został wykreślony zapis, że Prezesem 
Zarządu jest Prezydent Miasta Rzeszowa. Miasto przedstawiło propozycje zmian, jednak nie 
mamy gwarancji, że zostaną one wprowadzone”. 
 
Projekt Statutu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu.  
 
Projekt Statutu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  
z proponowanymi przez Gminę Miasto Rzeszów zmianami, stanowi załącznik  
nr 18 do protokołu.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Jeżeli  
w dniu dzisiejszym Rada Miasta podjęłaby uchwałę w omawianej sprawie, a w dniu 
jutrzejszym, na Zebraniu Delegatów, doszlibyśmy do wniosku, że statut nie jest zgodny  
z naszymi oczekiwaniami, to czy możemy wycofać się z decyzji o przystąpieniu do 
stowarzyszenia?” 
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Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej UM Rzeszowa – wyjaśniła: 
„Uchwała podjęta w dniu dzisiejszym będzie przedmiotem obrad wszystkich delegatów. Ale  
w dniu dzisiejszym muszą być powołani delegaci i muszą być podjęte dzisiaj obydwie uchwały. 
Z przedstawionych propozycji wynika, że statut ma być przyjęty jednogłośnie”. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos 
w dyskusji, powiedział: „Mamy wątpliwości co do tego, w jaki sposób jest przygotowywany 
projekt wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Po ostatnim posiedzeniu 
Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych oraz Komisji ds. Zrównoważonego 
Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa i po przedstawieniu informacji na omawiany temat, mam 
poważne wątpliwości, że w tym gremium nie mówi się, czym jest ZIT. Po wspólnym 
posiedzeniu Komisji opracowano natomiast projekt statutu przygotowany przez Wydział 
Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta. To był dobry projekt, usprawniający funkcjonowanie 
stowarzyszenia, a przede wszystkim zabezpieczający rolę wiodącą lidera, czyli Miasta. Wydaje 
się, że brakuje zrozumienia ze strony gmin. Błędem z naszej strony jest, iż nie chcemy by 
Prezydent Miasta był Prezesem Zarządu. Postuluję, w imieniu Klubu Rozwój Rzeszowa, by 
Rada Miasta miała obserwatora w rozmowach z gminami. Obawiam się, że na jutrzejszym 
spotkaniu z gminami będzie już za późno, by mówić o filozofii i roli Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Jestem przekonany, że nie powinniśmy tworzyć stowarzyszenia, tylko dlatego, 
że chcą tego gminy. Stowarzyszenie można utworzyć w późniejszym czasie i mogłoby ono 
spełniać funkcję doradczą. Moim zdaniem, powinniśmy bazować na porozumieniu. Nie 
powinniśmy przystępować do stowarzyszenia w formule proponowanej przez gminy”. 
 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w uzupełnieniu 
dyskusji, powiedział: „Rozmowy na ten temat toczą się od stycznia, odbyło się wiele spotkań, 
zarówno w gminach, jak i w mieście. Rzeszów był jedynym członkiem gremium, który 
proponował formułę porozumienia, a nie utworzenie stowarzyszenia. Mamy opinię  
z ministerstwa, że tego typu formuła jest lepsza. Jednak gminy nie poparły naszej propozycji  
i stosunkiem głosów 12: 1 wybrały formę stowarzyszenia”. 
 
Radny Pan Robert Kultys – poprosił o wyjaśnienie odnośnie zdecydowanego 
sprzeciwu gmin na zaproponowaną przez Miasto formułę porozumienia. Zapytał, 
dlaczego gminy nie wyrażają zgody na funkcję Miasta, jako lidera i co jest powodem 
takiego stanowiska gmin? Wyraził opinię, że lepszym rozwiązaniem jest działanie  
w ramach porozumienia.  
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi na 
powyższe zapytanie wyjaśnił, że nie zna powodu, dla którego gminy nie zgodziły się 
na propozycję przedstawioną przez Miasto. Gminy stoją na stanowisku, że lepszym 
rozwiązaniem jest utworzenie stowarzyszenia.  
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy  
UM Rzeszowa – odnosząc się do powyższych wypowiedzi poinformowała, że 
wielokrotnie na spotkaniach z gminach podkreślano, iż Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne to element polityki miejskiej. Dodała, że w przygotowywanych 
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projektach Miasto musi wykazać, że są one instrumentem realizacji polityki miejskiej. 
Stwierdziła, że gminy mają tego świadomość.  
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Temat 
był omawiany podczas wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy 
Unijnych oraz Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa. W trakcie 
posiedzenia ustaliliśmy, że przedmiotem sporu nie jest zakres prowadzonych w przyszłości 
inwestycji, ale sposób zarządzania i obsługi. Zaproponowaliśmy, aby Pan Prezydent podjął 
decyzję odnośnie dalszego postępowania w tej materii. Rozumiem, że decyzja jest taka, że należy 
podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie stowarzyszenia. W mojej opinii należy 
poprzeć niniejszą uchwałę”. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – stwierdził, że do rozpatrzenia pozostało kilka 
drobnych kwestii, które mogą być rozstrzygnięte na jutrzejszym Zebraniu 
Założycielskim i Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Wyraził opinię, że należy podjąć proponowaną uchwałę. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 
głos w dyskusji, powiedział: „W protokole z X posiedzenia komitetu sterującego, które 
odbyło się w dniu 10 marca br. znajduje się zapis o następującej treści: „sformalizowanie 
współpracy w formule stowarzyszenia da gminom większy wpływ na decyzje, niż obecne 
porozumienie”. Z tego zapisu wynika, że gminy poprzez stowarzyszenie widzą możliwość 
większego wpływu niż formuła porozumienia. Jeżeli gminy chcą mieć większy wpływ na 
decyzje niż obecnie, to są dwie możliwości: aneksowanie porozumienia lub utworzenie 
stowarzyszenia. Z pisma z dnia 5 maja br. skierowanego do Prezydenta Miasta przez Marszałka 
Województwa wynika, że warunkami niezbędnymi do realizacji ZIT są: powołanie związku  
ZIT albo zawarcie umowy lub porozumienia. Marszałek wskazuje różne możliwości, ale 
jednocześnie, jak wynika z niniejszego pisma, zwraca się z prośbą o przekazanie do dnia  
15 maja br. informacji w zakresie ostatecznego rozstrzygnięcia formy współpracy pomiędzy 
gminami wchodzącymi w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Proszę o informację 
dotyczącą harmonogramu działań, które dotyczą przyjmowania opisów funkcji, procedur, 
audytu desygnacyjnego”. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Z chwilą podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie stowarzyszenia, jak wynika z projektu statutu, nie będziemy mieć wpływu 
na podejmowane decyzje. Skąd pomysł utworzenia stowarzyszenia, skoro funkcjonuje 
porozumienie? Celem kontynuowania prac, być może wystarczyłby aneks do porozumienia  
i desygnowanie osób, które zagwarantują funkcjonalność i realizację wniosków. Czy istniejące 
porozumienie nie może realizować przyjętych zadań? Jeżeli jednak konieczne jest utworzenie 
stowarzyszenia, to Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia powinno zaproponować statut 
akceptowany przez wszystkie gminy. Dopiero wówczas, gdy statut zostanie zaakceptowany, 
możemy podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie stowarzyszenia”. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – wyrażając opinię w sprawie, powiedział: „Z definicji  
ZIT umieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wynika, że 
nie do końca jest tak, że to instrument, który ma realizować wyłącznie politykę miasta. Jest to 
instrument, który ma realizować politykę miasta i otaczających je gmin we wspólnym 
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partnerstwie i współpracy. Gminy widzą swoją rolę w tym przedsięwzięciu na zasadzie 
partnerstwa. Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku porozumienia wszyscy jego sygnatariusze 
upoważniają Miasto do bycia liderem? Czy w związku z tym lider ma wszelkie upoważnienia 
do podejmowania decyzji samodzielnie? Należy zrozumieć gminy, iż obawiają się tego, że nie 
będą mieć wpływu na decyzje. Powinniśmy podejść do tematu na zasadzie współpracy  
i zaufania. W jaki sposób gminy uzasadniały kwestię, że utworzenie stowarzyszenia jest lepszą 
formą współpracy niż porozumienie? W jaki sposób gminy ustosunkowały się do propozycji 
Miasta odnośnie dwóch Członków Zarządu, jako przedstawicieli Miasta?” 
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy  
UM Rzeszowa – w odpowiedzi na powyższe pytania wyjaśniła, że lider reprezentuje 
13 gmin. Z liderem podpisywane jest porozumienie z Instytucją Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym. Lider ma określone prawa i obowiązki oraz 
zapewnia zrealizowanie treści porozumienia zawartego pomiędzy Miastem, jako 
liderem, a Instytucją Zarządzającą. Ponadto wyjaśniła, że gminy negatywnie odniosły 
się do propozycji Miasta, dotyczącej dwóch Członków Zarządu. Powiedziała: 
„Porozumienie było tak skonstruowane i podpisane przez wszystkich, że gwarantowało bardzo 
demokratyczny sposób tworzenia listy projektów i strategii ZIT – u. Porozumienie ma 
powołane odpowiednie organy, takie jak komitet sterujący. Lista projektów jest wypracowana 
przez porozumienie. Wypracowaliśmy również współczynnik, w którym umownie 
podzieliliśmy kwoty przypadające na gminy i na Miasto. Formuła porozumienia i dotychczas 
wypracowane dokumenty zostały zaakceptowane przez ministerstwo, z małymi uwagami, które 
wymagają podpisania aneksu do porozumienia. Miasto zaproponowało podpisanie aneksu do 
porozumienia, które dawałoby wówczas możliwość zgłoszenia i dotrzymania terminu do 
Marszałka wyznaczonego na dzień 15 maja br. Dotychczas mamy wypracowane propozycje 
projektów, które są zaakceptowane przez wszystkie gminy. Zostały one przekazane do 
Marszałka z określonymi uwagami. Miasto nie odstępuje od negocjacji z Marszałkiem, mimo, 
że została podjęta uchwała o utworzeniu stowarzyszenia. Odbywają się spotkania, podczas 
których wskazujemy Marszałkowi, co powinien wprowadzić w swoich wytycznych, by móc 
realizować te projekty, które wspólnie wypracowaliśmy w strategii ZIT – u”. 
 
Radny Pan Bogusław Sak – zapytał, czy w związku z podjęciem przez gminy uchwały 
o utworzeniu stowarzyszenia, obecnie funkcjonujące porozumienie jest ważne? 
Stwierdził, że jeżeli porozumienie jest ważne, można je aneksować i w dalszym ciągu 
realizować. Zauważył, że uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia można podjąć po 
wypracowaniu zapisów statutu, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich. 
Stowarzyszenie może przejąć wówczas funkcję porozumienia.  
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy  
UM Rzeszowa – ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi wyjaśniła, że obecne 
porozumienie jest zweryfikowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,  
z nieznacznymi propozycjami zmian, oraz przez Marszałka Województwa. 
Porozumienie, po zawarciu aneksu, daje wszelkie możliwości realizacji projektów  
w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Miasto zaproponowało, aby 
kontynuować realizację porozumienia, co nie przekreśla możliwości utworzenia 
stowarzyszenia. Dodała, że gminy nie zerwały porozumienia, ale nie zaakceptowały 
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również aneksu, uzasadniając, że lepszym rozwiązaniem będzie utworzenie 
stowarzyszenia.  
 
Radny Pan Robert Kultys – ponownie zabierając głos, powiedział: „W sytuacji, gdy 
stowarzyszenie zostanie powołane w późniejszym czasie, to będzie musiało przeprowadzić 
całość procedury uzgadniania projektów z Marszałkiem. Nie jest tak, że stowarzyszenie 
przejmie funkcje porozumienia”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówcy, stwierdził: „Niemożliwe, by uzgodnienia między gminami 
traciły sens, jeśli stowarzyszenie zostanie powołane w późniejszym czasie. Jeżeli utworzymy 
stowarzyszenie, ustalenia zawarte w porozumieniu zostaną przeniesione. Wydaje się, że 
porozumienie co do tego, co realizować jest wypracowane. Natomiast są narzucone znaczące 
ograniczenia, wynikające z decyzji ministerstwa, odnośnie sposobu funkcjonowania. Chcę 
Państwa namówić, byśmy wykazali się dobrą wolą w stosunku do gmin. By pokazać, że 
jesteśmy w stanie zaufać gminom, że w stowarzyszeniu, które chcą założyć poddajemy się ich 
pewnym decyzjom, wierząc, że będziemy działać dla dobra wspólnego interesu. Moim zdaniem, 
jeśli nawet podejmiemy w dniu dzisiejszym uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie 
stowarzyszenia, to na jutrzejszym zebraniu będziemy mogli się z tego wycofać. Stowarzyszenie 
zakłada się w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach. W ustawie jest zapis, że jeżeli te 
przepisowe 15 osób zakładając stowarzyszenie, spotyka się na zebraniu, gdzie omawiany jest 
projekt statutu, a część z nich nie zgadza się z zapisami statutu, to występuje ze stowarzyszenia 
i nie są jego członkami. Jestem zdania, że należy podjąć proponowany projekt uchwały i wybrać 
delegatów”. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 
iż będzie głosował przeciwko podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  
 
Radny Pan Robert Kultys – nawiązując do opinii przedmówców, powiedział: „Nie 
możemy mówić, że na dzień dzisiejszy wiemy, jakie inwestycje będą realizowane. Zbiór 
inwestycji jest akceptowany przez instytucje nadzorujące dopiero po przyjęciu strategii i musi 
być wynikiem tej strategii. Dotychczas strategia nie została przyjęta ani przez ministerstwo, 
ani przez Urząd Marszałkowski. Zarówno w Rzeszowie, jak i w innych miastach w Polsce jest 
duży problem, by te strategie sfinalizować. Przyjęcie współpracy w formule stowarzyszenia 
pozbawia Rzeszów roli lidera w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym. Istnieje obawa, że 
jeżeli nie zgodzimy się na utworzenie stowarzyszenia, to nie będzie ani stowarzyszenia, ani 
aneksu do porozumienia”. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Nie możemy 
zapominać, że przede wszystkim chodzi o pozyskanie środków. Musimy zdawać sobie sprawę, 
że przedłużanie pewnych procedur doprowadzi do tego, że ich nie pozyskamy”. 
 
Ogłoszono 15 minut przerwy.  
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy  
UM Rzeszowa – powiedziała: „Na dzień dzisiejszy sytuacja wymaga podjęcia 
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rozstrzygnięcia, aby móc uruchomić dalsze czynności, by nie stracić środków. Z pisma 
przesłanego przez ministerstwo wynika jasno, że jeżeli nie podejmiemy określonych decyzji, 
środki mogą zostać przekazane do innego województwa. Jeżeli podejmiemy decyzje o wyrażeniu 
zgody na utworzenie stowarzyszenia, to na jutrzejszym zebraniu założycielskim 
zaproponujemy zmiany do projektu statutu. Te zmiany gwarantują konieczność wyrażenia 
naszego stanowiska w sprawach istotnych. Odnośnie porozumienia, Rzeszów jest liderem  
i reprezentuje wszystkie gminy, ale decyzje ustalane są na Komitecie Sterującym. W przypadku 
stowarzyszenia reprezentuje je Zarząd i Przewodniczący Zarządu, ale decyzje podejmowane są 
przez Przewodniczącego Zarządu i jednego z Członków Zarządu”. 
 
Radny Pan Robert Kultys – zapytał: „Czy prawdą jest, że jeżeli nie wyrazimy zgody na 
utworzenie stowarzyszenia, to istnieje obawa, że gminy nie podpiszą aneksu do porozumienia?” 
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy  
UM Rzeszowa – potwierdziła, że istnieje taka obawa. Dodała, że jeżeli na jutrzejszym 
Zebraniu Założycielskim propozycje Miasta dotyczące zmian w statucie nie zostaną 
przyjęte, istnieje możliwość nie przystąpienia do stowarzyszenia.  
 
Przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego została przyjęta 18 głosami „za”, przy  
2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. 
 
Ad. 6b.  
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziały Pozyskiwania Funduszy  
UM Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy 
Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu). Następnie przedstawiła skład delegatów 
Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: 
- Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, 
- Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, 
- Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy UM Rzeszowa. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o zgłaszanie 
kandydatur radnych na delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie 
i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 
kandydaturę radnego Pana Stanisława Ząbka i radnego Pana Wiesława Buża. Ponadto 
powiedział: „Rozumiem, że wybierając delegatów, zobowiązujemy ich jednocześnie, że  
w przypadku nie przyjęcia poprawek zgłoszonych przez Miasto do projektu statutu, 
zarekomendują Radzie Miasta wycofanie się ze stowarzyszenia”.  
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
powyższej wypowiedzi, stwierdził: „Moim zdaniem, jednomyślność delegatów jest 
potrzebna, ale nie powinniśmy narzucać jej podejmowanymi decyzjami”. 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zgłosił kandydaturę radnej Pani Jolanty 
Kaźmierczak.  
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła kandydaturę Pana Andrzeja Deca – 
Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa.  
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił kandydaturę radnego Pana Roberta Kultysa.  
 
Przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie 

Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego została przyjęta jednogłośnie (24 głosami „za”). 
 
Ad. 7.  
 
Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta 
Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 20 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego została przyjęta 
jednogłośnie (22 głosami „za”).  
 
Ad. 7a. 
 
Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta 
Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy Al. Solidarności  
w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, położonych przy Al. Solidarności w Rzeszowie została przyjęta 
jednogłośnie (22 głosami „za”).  
 
Ad. 7b. 
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Pani Agata Janicka – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta 
Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonych w Tajęcinie i Jasionce (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 22 do protokołu).  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonych w Tajęcinie i Jasionce została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”).  
 
Ad. 8.  
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 23 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta 
jednogłośnie (21 głosami „za”).  
 
Ad. 9.  
 
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na 
kadencję 2016 – 2019 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o zgłaszanie 
kandydatur radnych do Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do 
Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję  
2016 – 2019. Jednocześnie poinformował, że przedstawicielem Sądu Okręgowego  
w Rzeszowie w składzie Zespołu będzie Pani Małgorzata Szemberska,  
a przedstawicielem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Pani Iwona Baran. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił kandydaturę radnej Pani Grażyny Szaramy, 
radnego Pana Mariusza Olechowskiego i radnej Pani Danuty Solarz.  
 
Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił kandydaturę radnej Pani Marii Warchoł i radnego 
Pana Janusza Micała.  
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła kandydaturę radnego Pana Roberta 
Homickiego.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował, aby do 
składu Zespołu powołać 5 radnych.  
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Rada Miasta bez uwag przyjęła powyższą propozycję. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – wycofał kandydaturę radnego Pana Mariusza 
Olechowskiego.  
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił 
proponowany skład Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję  
2016 – 2019: 
- radna Pani Grażyna Szarama, 
- radna Pani Danuta Solarz, 
- radna Pani Maria Warchoł, 
- radny Pan Janusz Micał, 
- radny Pan Robert Homicki. 
 
Przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie 
na kadencję 2016 – 2019 została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”).  
 
Ad. 10.  
 
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do dokonania zniszczenia 
dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów na 
ławników na kadencję 2016 – 2019 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował, aby 
Przewodniczącym Komisji został Pan Mirosław Kubiak – Dyrektor Biura Rady Miasta 
Rzeszowa. Poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu doraźnej Komisji do 
dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy 
zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił kandydaturę radnego Pana Witolda Walawendra  
i radnego Pana Marcina Deręgowskiego.  
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił kandydaturę radnej Pani Grażyny Szaramy. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił 
proponowany skład doraźnej Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów 
złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na 
kadencję 2016 – 2019: 
- Pan Mirosław Kubiak – Dyrektor Biura Rady Miasta Rzeszowa – Przewodniczący 
Komisji, 
- radna Pani Grażyna Szarama, 
- radny Pan Witold Walawender, 
- radny Pan Marcin Deręgowski, 
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- Pan Roman Liszcz – pracownik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego 
Urzędu Miasta Rzeszowa.  
 
 
 
Przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji do dokonania zniszczenia 

dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów na 
ławników na kadencję 2016 – 2019 została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 
 
Ad. 11. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Seniorów (projekt uchwały, wraz 
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 26 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Seniorów została przyjęta 

jednogłośnie (22 głosami „za”).  
 
Ad. 12.  
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2014 rok  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie” (sprawozdanie stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – poinformował, że Rzeszowska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego pozytywnie odniosła się do zapisów zawartych w powyższym 
Sprawozdaniu. 
 
Rada Miasta Rzeszowa bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.   
 
Ad. 13.  
 
Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa UM Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Opracowanie lub 
aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej  
100 tys. mieszkańców” (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na 
druku nr XI/1/2015 stanowi załącznik nr 28 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
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Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
pozakonkursowego pn.: „Opracowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian 
klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców” została przyjęta jednogłośnie  
(21 głosami „za”).  

 
Ad. 14.  
 
Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa UM Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu).  
 
Pan Wojciech Wahlig – przedstawiciel ATMOTERM S. A. – przedstawił prezentację 
dotyczącą Programu ograniczenia niskiej emisji Miasta Rzeszowa (prezentacja 
stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 
 
Radny Pan Mariusz Olechowski – zapytał: „Dlaczego w Programie pominięto nowoczesne 
kotły o wysokiej sprawności energetycznej na węgiel gruby?” 
 
Pan Wojciech Wahlig – przedstawiciel ATMOTERM S. A. – wyjaśnił, że została 
naniesiona poprawka do Programu i nowoczesne kotły V generacji są ujęte  
w przedstawionym dokumencie.  
 
Radny Pan Stanisław Ząbek – zapytał, czy w opracowaniu uwzględniono, że dla 
Rzeszowa jest niekorzystna „róża wiatrów”? 
 
Pan Wojciech Wahlig – przedstawiciel ATMOTERM S. A. – wyjaśnił, że w Programie 
ograniczenia niskiej emisji nie przeprowadzano matematycznego modelowania 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Zostało to wykonane w Programie ochrony 
powietrza, przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, który to wskazał 
na kierunki przemieszczania powietrza i lokalizacje, w których wymiany powinny być 
prowadzone.  
 
Przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla 

Miasta Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”).  
 
Ad. 15.  
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy  
UM Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu w ramach konkursu na realizację projektu 
„Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, 
Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa i Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy 
w Rzeszowie” (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  
nr XI/2/2015 stanowi załącznik nr 31 do protokołu).  
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  

w ramach konkursu na realizację projektu „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów 
Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa  
i Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie” została przyjęta 
jednogłośnie (16 głosami „za”).  
 
Ad. 16.  
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy  
UM Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Współpraca miast partnerskich na rzecz 
budowania inteligentnych miast przyszłości” w ramach naboru do Programu Urbact 
III, Sieć Planowania Działań (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony 
na druku nr XI/4/2015 stanowi załącznik nr 32 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Współpraca miast partnerskich na rzecz budowania inteligentnych miast 
przyszłości” w ramach naboru do Programu Urbact III, Sieć Planowania Działań  
została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”).  
 
Ad. 16a.  
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy  
UM Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wymiana doświadczeń w zakresie miejskich 
innowacji społecznych” (ang. „Tactical Urban Social Innovation Exchange”) w ramach 
naboru do Programu Urbact III, Sieć Planowania Działań (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 33 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  

pn. „Wymiana doświadczeń w zakresie miejskich innowacji społecznych”  
(ang. „Tactical Urban Social Innovation Exchange”) w ramach naboru do Programu 
Urbact III, Sieć Planowania Działań została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”).  
 
Ad. 17.  
 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 
Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku nr XI/3/2015 stanowi załącznik nr 34 do protokołu).  
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkól Nr 7 w Rzeszowie została 

przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”).  
Cd. Ad. 9.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że  
w uchwale w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na 
kadencję 2016 – 2019 jest zapis dotyczący powołania Przewodniczącego Zespołu. 
Zapytał, czy Rada Miasta wskaże Przewodniczącego Zespołu w głosowaniu, czy 
Zespół wybierze Przewodniczącego ze swojego grona? 
 
Radny Pan Robert Homicki – zaproponował, aby Zespół wybrał Przewodniczącego 
ze swego grona.  
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zawnioskował, aby Rada Miasta w dniu dzisiejszym 
powołała Przewodniczącego Zespołu. Zgłosił kandydaturę radnej Pani Grażyny 
Szaramy na Przewodniczącą Zespołu. 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego Pana Marcina 
Fijołka, dotyczącym powołania Przewodniczącego Zespołu podczas obrad dzisiejszej 
sesji: 
 
 Za wnioskiem głosowało 12 radnych, przeciwko głosowało 7 radnych, 1 radny 
wstrzymał się do głosu. Wniosek został przyjęty.  
 
Radna Pani Grażyna Szarama została wybrana na Przewodniczącą Zespołu  
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie  
i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019 jednogłośnie  
(20 głosami „za”). 
 
17a.  
 
Radny Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 35 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednogłośnie  

(21 głosami „za”).  
 
Ad. 17b.  
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Radny Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 36 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednogłośnie  

(19 głosami „za”).  
 
Ad. 18. 
 
Radni Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender, Pan Marcin Deręgowski,  
Pani Jolanta Kaźmierczak, Pan Mirosław Kwaśniak – złożyli pisemnie interpelację 
o treści:  
 

„W imieniu mieszkańców Miasta Rzeszowa serdecznie proszę o wykonanie badań  
nt. umożliwienia jazdy rowerem po buspasach w miejscach, w których nie ma ścieżek 
rowerowych (dróg dla rowerów)”. 
 
Radni Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender, Pani Jolanta Kaźmierczak,  
Pan Marcin Deręgowski – złożyli pisemnie interpelację o treści:  
 

„W imieniu mieszkańców osiedla Drabinianka serdecznie proszę o zabezpieczenie 
środków w budżecie Miasta Rzeszowa na wykonanie dokumentacji nt. Domu Kultury na  
ww. osiedlu oraz kompleksowego zagospodarowania tego terenu (ul. Graniczna, ul. Zielona) 
uwzględniającą wykonanie boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych dla mieszkańców,  
w tym dzieci”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa Pan Marcin Deręgowski – złożył pisemnie interpelację  
o treści: 
 

1. „Zwracam się z prośbą o remont chodnika od strony ul. Słowackiego w kierunku wejścia 
na ul. Dekerta.  

2. Zwracam się również w sprawie wykonania chodnika obok budynku  
Langiewicza 1. Obecnie jest tam klepisko w związku z usunięciem dotychczasowego 
chodnika”. 

 
Radna Miasta Rzeszowa Pani Jolanta Kaźmierczak – złożyła pisemnie interpelację  
o treści: 
 

„W związku z podjęciem informacji prasowej przekazanej przez rzecznika Pana Macieja 
Chłodnickiego dot. opracowywania przez miasto koncepcji budowy kładki nad ul. Piłsudskiego  
w ciągu ul. Asnyka do ul. Okrzei, proszę o wyjaśnienie zasadności tej inwestycji oraz 
przedyskutowanie tej inwestycji na właściwych komisjach”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa Pan Waldemar Kotula – złożył pisemnie zapytanie o treści: 
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„Odnośnie informacji w mediach o zamianie działek willi Dekerta z działką Szkoły 
Muzycznej na ul. Szopena, mam pytanie, na jakim etapie są prowadzone rozmowy i czy w ogóle 
są takie rozmowy prowadzone?” 
 
Radny Miasta Rzeszowa Pan Waldemar Szumny – złożył pisemnie interpelację  
o treści: 
 
 „W związku z pytaniami mieszkańców Rzeszowa dotyczącymi koncepcji utworzenia  
w naszym mieście ogrodu zoologicznego (mini – zoo) na osiedlu Zalesie, proszę  
o przedstawienie informacji na ten temat”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa Pan Waldemar Wywrocki – złożył pisemnie interpelację  
o treści: 
 

„Szanowny Panie Prezydencie 
Problem, który zgłaszam dotyczy komfortu życia mieszkańców ul. Balistycznej na osiedlu 
Staroniwa. W chwili obecnej droga ta utwardzona jest głównie pozostałymi po budowach 
fragmentami pustaków, cegieł oraz nieużytymi zaprawami i klejami do płytek, które podczas 
wietrznych, słonecznych dni emitują olbrzymią ilość kurzu i pyłu, który zagraża układowi 
oddechowemu ludzi oraz bardzo utrudniają utrzymanie czystości na posesjach. Dlatego bardzo 
proszę w imieniu mieszkańców ul. Balistycznej o wykonanie nakładki asfaltowej na tym 
odcinku oraz o remont istniejącej już nakładki na samym początku ulicy”. 
 
Radna Miasta Rzeszowa Pani Maria Warchoł – złożyła pisemnie interpelację  
o treści: 
 

„Wzdłuż Alei Batalionów Chłopskich po obu stronach drogi, w tym na skarpach pod 
wiaduktem kolejowym, znajdują się ścieżki rowerowe przy chodnikach. W miejscu pod 
wiaduktem tuż przed i za, na skarpach po obu stronach ulicy, występuje znaczne przewężenie 
ścieżek rowerowych, które wynika z ukształtowania terenu. Ścieżka rowerowa jest tak 
przewężona, iż powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w momencie rozmijania się rowerzystów 
jadących z naprzeciwka. Tuż pod wiaduktem są barierki zabezpieczające rowerzystów przed 
osunięciem się ze skarpy. Rowerzyści jadący w kierunku do i od zalewu proszą o poprawę 
bezpieczeństwa na tym odcinku, rozwiązując to utrudnienie przez umieszczenie barierek 
również przed i za wiaduktem na skarpie po obu stronach Al. Batalionów Chłopskich”. 
 
Radna Miasta Rzeszowa Pani Grażyna Szarama – złożyła pisemnie zapytanie  
o treści: 
 

„W związku z pytaniami mieszkańców Rzeszowa, którzy zwrócili się do mnie w sprawie 
ułatwienia i poprawy przystępności urzędu dla petentów, (którzy muszą załatwić sprawę 
osobiście lub nie posiadają Internetu) zwracam się z pytaniem w tym zakresie. Sprawa dotyczy 
konkretnie wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Okrzei. 
Mieszczą się tam: Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Księgowo – Rachunkowy – 
umieszczone na parterze oraz Wydział Budżetowy i Wydział Finansowy – umieszczone na  
I piętrze. Osoby niepełnosprawne i matki z dziećmi w wózkach twierdzą, że mają problem  
z załatwieniem spraw w wydziałach, które mieszczą się na I piętrze. W tej kwestii 
przeprowadziłam rozmowę z Panem Dyrektorem Arturem Kondratem, który poinformował 
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mnie, że istnieje możliwość pomocy ze strony urzędu w wejściu do obiektu – wystarczy 
nacisnąć dzwonek ulokowany w widocznym miejscu przy wejściu. Ponieważ nie ma windy  
w tym obiekcie, proszę o rozważenie możliwości zejścia pracownika z odpowiedniego wydziału 
na parter urzędu, na którym byłoby zorganizowane jedno lub więcej stanowisk do załatwienia 
konkretnej sprawy, bądź byłoby zorganizowane stanowisko z dostępem do Internetu. Na tym 
stanowisku ewentualny petent mógłby załatwić sprawę online. W związku z powyższym 
nasuwają się kolejne pytania odnośnie tych samych sytuacji w innych obiektach Urzędu Miasta 
Rzeszowa, gdyż wiadomo, że Wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa mieszczą się w kilku różnych 
obiektach”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa Pan Marcin Fijołek – złożył pisemnie interpelację o treści: 
 

„W bezpośrednim otoczeniu Żwirowni prowadzona jest realizacja inwestycji 
mieszkaniowej związana z budową 6-piętrowego bloku z garażem podziemnym. Inwestycja ta 
spotkała się z dużym oporem mieszkańców tego rejonu Rzeszowa, którzy wskazują, że budowa 
bloków w tej lokalizacji nie tylko spowoduje zmniejszenie powierzchni cennych terenów 
zielonych, ale również przyczyni się do powstania problemów z przepustowością istniejącej 
kanalizacji oraz wystąpienia problemów komunikacyjnych. 

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o wyjaśnienie, dlaczego zezwolono na budowę 
ww. bloku, mimo, że jak m.in. wskazują mieszkańcy, dla obszaru inwestycji obowiązują 
ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa, w którym wskazuje się tereny te (obszar nr 53), jako tereny zalewowe i zielone  
z opcją wykorzystania na cele rekreacyjne i wypoczynkowe dla mieszkańców Rzeszowa. 
Natomiast w przypadku obszaru nr 37 obszar został wskazany, jako Krajobraz Kulturowy 
objęty ochroną ekspozycji obszarów”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa Pan Grzegorz Koryl – złożył pisemnie zapytanie o treści: 
 

„Składam zapytanie o działania podjęte lub zamierzone przez miasto w sprawie 
przejścia przez ulicę Krakowską w pobliżu pętli autobusowej. Mieszkańcy boją się  
o bezpieczeństwo dzieci i osób starszych, którzy muszą pokonywać przejście. Natężenie ruchu 
jest bardzo duże, w tym rejonie dochodzi do sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, 
dochodziło również do tragicznych wypadków. Wiem, że mieszkańcy zwracali się już pisemnie 
o wszczęcie działań m. in. dotyczących zamontowania świateł i przebudowy na skrzyżowaniu 
Krakowska – Ustrzycka – Ceramiczna. Proszę o informację, jaka była odpowiedź na list 
mieszkańców oraz jak miasto może doraźnie zwiększyć bezpieczeństwo na tym odcinku. 
Proszę również o informację czy są już podjęte inne działania w tym względzie, a dotyczące   
np. zaplanowania przejścia podziemnego czy ww. świateł czy skrzyżowania. Wiem, że jest to 
droga wylotowa z miasta i światła są rozwiązaniem trudnym do umieszczenia w tym rejonie 
m. in. na ww. skrzyżowaniu, ale może  da się  w porozumieniu z mieszkańcami wyznaczyć 
godziny w ciągu dnia, w których światła by obowiązywały, a w których byłyby wyłączane. 
Godziny, o jakich myślę dałyby możliwość bezpiecznego przejścia dzieciom do i ze szkoły  
i wyjazdu m. in. pracowników zakładów pracy z ulicy Ceramicznej i mieszkańców 
Ustrzyckiej”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa Pan Grzegorz Koryl – złożył pisemnie zapytanie o treści: 
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„Składam zapytanie o działania podjęte lub zamierzone przez miasto w sprawie  ulicy 
Ustrzyckiej na odcinku od ulicy Dębickiej do ulicy Krakowskiej: 

a/ sprawa wycięcia zieleni wchodzącej w pas jezdni, 
b/ sprawa żywopłotów. Czy są one nasadzone na terenie prywatnym, czy są one  

w obszarze miejskim? Mają one dla właścicieli duże znaczenie, bo chronią ich przed hałasem  
i kurzem, ale dla użytkowników drogi są utrudnieniem  uniemożliwiającym  wyminięcie się 
bezpieczne samochodów. Jeżeli rosną  na terenie prywatnym  może miasto podjęłoby się mediacji 
zmierzającej do przeniesienia żywopłotu za ogrodzenie. Można zaproponować darmowe 
usunięcie istniejącego żywopłotu i przekazanie sadzonek, 

c/ usunięcie istniejącego „garbu" asfaltowego, jaki jest zagrożeniem dla ruchu 
samochodowego. Zaznaczam - nie chodzi o dwa progi zwalniające, 

d/ wyjazd/wjazd od ulicy Dębickiej - przewężenie z dużym głębokim rowem  
i żywopłotem. Często dochodzi do sytuacji najazdu na to przewężenie aut z dwóch stron 
jednocześnie, 

e/ tzw. gospodarka wodna na tym odcinku. Po każdym większym opadzie deszczu woda 
stoi na ulicy lub tworzą się cieki wodne, jakie są utrudnieniem dla ruchu pieszego”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa Pan Grzegorz Koryl – złożył pisemnie zapytanie o treści: 
 

„Składam zapytanie o działania podjęte lub zamierzone przez miasto  
w sprawie dotyczącej ulic Dębicka i Ustrzycka w kwestii sytuacji z wodami opadowymi. Po 
każdym deszczu woda stoi w wielu miejscach na jezdni oraz tworzą się kałuże na chodnikach, 
co może świadczyć o złym wykonaniu podłoża, jeżeli chodzi o chodniki, co powoduje się ich 
zapadanie. Woda na jezdni może być skutkiem niedrożności kanalizacji deszczowej lub złego 
wypoziomowania nawierzchni asfaltowej”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa Pan Grzegorz Koryl – złożył pisemnie zapytanie o treści: 
 

„Składam zapytanie o informację w sprawie działań podjętych lub zamierzonych przez 
miasto zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przy opuszczaniu przystanku MPK przy 
ulicy Dębickiej w sąsiedztwie wjazdu na ulicę Janiowe Wzgórze. Jadąc od centrum miasta 
przystanek ten nie jest połączony z chodnikiem bezpośrednio. Odgradza go głęboki rów. 
Mieszkańcy po opuszczeniu autobusu zmuszeni są przechodzić przez jezdnię i po około  
60 metrach znów przechodzić przez jezdnię, by już bezpiecznie udać się do domów korzystając 
z chodnika. Wystarczy tylko przykryć wspomniany rów i położyć 60 mb. chodnika, by problem 
zgłaszany przez mieszkańców został załatwiony”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa Pan Roman Jakim – złożył ustnie interpelację o treści: 
 

1. „Proszę o informację dotyczącą terminu rozpoczęcia budowy strażnicy OSP na 
Osiedlu Słocina. 

2. Proszę o usunięcie czy też uzupełnienie braków odnośnie budowy strażnicy  
OSP na Osiedlu Przybyszówka tj. brak pomieszczeń sanitarnych, utrudniony wjazd 
do boksów garażowych”. 

 
Radny Miasta Rzeszowa Pan Robert Homicki – złożył ustnie interpelację o treści: 
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„Proszę o likwidację wysepki znajdującej się na ul. Rejtana, na lewym pasie tuż przed 
skrętem w ul. Paderewskiego. Wysepka to zamalowana pasami część lewego pasa jezdni. 
Analogiczna sytuacja jest na ul. Podkarpackiej, tuż przed skrętem do marketu Praktiker”. 

 
 
 
 
 

Ad. 19. 
 

Radny Pan Janusz Micał – zabierając głos, powiedział: „W związku  
z zakończeniem sprawy sądowej, dotyczącej ulicy Bocznej Karkonoskiej, mieszkańcy oczekują 
na dokończenie remontu drogi”. 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi 
poinformował, że po uprawomocnieniu się wyroku Miasto przystąpi do realizacji  
ww. zadania.  

 
Radny Pan Bogusław Sak – nawiązując do interpelacji złożonej przez radną Panią 
Grażynę Szaramę, powiedział, że zasadna jest budowa budynku administracyjnego 
Urzędu Miasta Rzeszowa, ze względu na to, że wszystkie wydziały Urzędu Miasta, 
mieściłyby się w jednym budynku.    
 
Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres 
od 17 kwietnia do 14 maja 2015 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 37 do 
protokołu).  
 
Na XI sesji odbytej w dniu 26 maja 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 
następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XI/177/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr XI/178/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2015 r. 

3. Uchwała Nr XI/179/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2015 r. 

4. Uchwała Nr XI/180/2015 w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu 
Miejskiego w Rzeszowie. 

5. Uchwała Nr XI/181/2015 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie uchylenia w części uchwały 
Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.  

6. Uchwała Nr XI/182/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 266/3/2015 
pomiędzy ulicami Warszawską i Miłocińską w Rzeszowie. 
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7. Uchwała Nr XI/183/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/2012 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 248/16/2012 w rejonie al. Armii Krajowej oraz al. gen. W. Sikorskiego  
w Rzeszowie.  

8. Uchwała Nr XI/184/2015 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

9. Uchwała Nr XI/185/2015 w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów 
na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

10. Uchwała Nr XI/186/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska 
Polskiego.  

11. Uchwała Nr XI/187/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy  
Al. Solidarności w Rzeszowie. 

12. Uchwała Nr XI/188/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonych w Tajęcinie i Jasionce. 

13. Uchwała Nr XI/189/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.  

14. Uchwała Nr XI/190/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019. 

15. Uchwała Nr XI/191/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji do dokonania 
zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu 
kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019. 

16. Uchwała Nr XI/192/2015 w sprawie powołania członków Rzeszowskiej Rady 
Seniorów.  

17. Uchwała Nr XI/193/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pozakonkursowego pn.: „Opracowanie lub aktualizacja planów 
adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”. 

18. Uchwała Nr XI/194/2015 w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej 
emisji dla miasta Rzeszowa.  

19. Uchwała Nr XI/195/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu w ramach konkursu na realizację projektu „Digitalizacja  
i udostępnienie zbiorów Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Galerii 
Fotografii Miasta Rzeszowa i Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy 
w Rzeszowie”. 

20. Uchwała Nr XI/196/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn. „Współpraca miast partnerskich na rzecz budowania 
inteligentnych miast przyszłości” w ramach naboru do Programu  
Urbact III, Sieć Planowania Działań. 

21. Uchwała Nr XI/197/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn. „Wymiana doświadczeń w zakresie miejskich innowacji 
społecznych” (ang. „Tactical Urban Social Innovation Exchange”) w ramach 
naboru do Programu Urbact III, Sieć Planowania Działań. 
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22. Uchwała Nr XI/198/2015 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół  
Nr 7 w Rzeszowie. 

23. Uchwała Nr XI/199/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi. 
24. Uchwała Nr XI/200/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku                                
z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad dokonał zamknięcia XI sesji Rady Miasta 
Rzeszowa. 
 
Obrady trwały od godz. 8.30 do godz. 12.50. 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała:  
 
Marta Perlak                                
                                                                                            Przewodniczący  
                                                                                      Rady Miasta Rzeszowa 
 
 
                                                                                               Andrzej Dec 
 
       Dyrektor  
Biura Rady Miasta  
 
 
Mirosław Kubiak 
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