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Protokół Nr XII/1/2015 

z XII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 23 czerwca 2015 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 25 radnych w XII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  

23 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  

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

współpracowników Prezydenta Miasta Rzeszowa (lista obecności stanowi załącznik 

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

współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji, 

przybyłych gości i mieszkańców miasta.  

 

 Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 

porządek obrad XII sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu). 

Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego 

porządku obrad:  

 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie – w punkcie 7a – projektu uchwały w sprawie stanowiska 

Gminy Miasta Rzeszowa dotyczącego realizacji budowy Podkarpackiego 

Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie – w punkcie 24a – projektu uchwały w sprawie odmowy 

uchwalenia „Wieloletniego planu inwestycyjnego rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2018” 

przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – 

STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
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3) Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pana Waldemara Szumnego   

o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 8a – projektu 

uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji. Za wprowadzeniem punktu 8a do porządku obrad 

głosowało 11 radnych, 10 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

 

4) Wniosek radnego Pana Marcina Deręgowskiego  o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 14 – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji. Za zdjęciem projektu uchwały głosowało  

11 radnych, 10 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu. 

 

Przyjęty porządek obrad XII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2014 rok (druk nr: 

XII/1/2015). 

2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2014 rok 

(druk nr: XII/2/2015). 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa. 

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

5. Oświadczenia i informacje. 

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miasta Rzeszowa,  

z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej  

w Rzeszowie (druk nr: XII/8/2015). 

7. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 106/14/2005 – I „Drabinianka – Kaczenice” w Rzeszowie (druk 

nr: XII/9/2015). 

7a. Uchwała w sprawie stanowiska Gminy Miasta Rzeszowa dotyczącego realizacji 

budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie. 

8. Uchwała w sprawie Biura Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

9. Informacja Prezydenta Miasta o stanie prac nad przygotowaniem koncepcji 

zagospodarowania i opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) i jego 

najbliższego otoczenia. 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy 

ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie (druk nr: XII/10/2015). 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Rzeszowie (druk nr: XII/11/2015). 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr: 

XII/24/2015). 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Podpromie (druk nr: XII/19/2015). 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

położonej przy Al. Gen. Sikorskiego na rzecz Skarbu Państwa (druk nr: 

XII/18/2015). 

16. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie (druk nr: XII/12/2015). 

17. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Magazynowej w Rzeszowie (druk nr: XII/13/2015). 

18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Staromiejskiej w Rzeszowie (druk nr: XII/14/2015). 

19. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Podwisłocze w Rzeszowie (druk nr: XII/15/2015). 

20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Przemysłowej w Rzeszowie (druk nr: XII/20/2015). 

21. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy al. Armii 

Krajowej w Rzeszowie (druk nr: XII/21/2015). 

22. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 

(druk nr: XII/16/2015). 

23. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony (druk 

nr: XII/17/2015). 

24. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony (druk 

nr: XII/7/2015). 

24a. Uchwała w sprawie odmowy uchwalenia „Wieloletniego planu 

inwestycyjnego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2018” przedłożonego przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6. 
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25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów  

w serwisie internetowym (druk nr: XII/3/2015). 

26. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do 

związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja 

Turystyczna (druk nr: XII/4/2015). 

27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów (druk nr: XII/22/2015). 

28. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus +, akcja 1 – 

Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna oraz Mobilność 

uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (druk nr: 

XII/5/2015). 

29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych 

gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych 

dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym  

i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania (druk nr: XII/6/2015). 

30. Uchwała w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta Rzeszowa. 

31. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk nr: 

XII/23/2015). 

32. Interpelacje i zapytania. 

33. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Następnie Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa wręczył kwiaty 

Prezydentowi Miasta Panu Tadeuszowi Ferencowi i wyjaśnił, że miesięcznik 

Newsweek opublikował Ranking 15 najlepszych prezydentów miast polskich,  

w którym zwycięzcą został Prezydent Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do realizacji uzupełnionego porządku obrad. 

 

Ad 1. i Ad 2. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował,  

aby punkty 1 i 2 porządku obrad omówić razem, ze względu na obszerną ilość 

dokumentów i spójność materiałów. Wskazał kolejność referowania: Pan Tadeusz 

Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa, Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa, następnie 
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Pani Janina Filipek Skarbnik Miasta Rzeszowa i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Rzeszowa. 

Następnie przedstawił treść ww. projektów uchwał: 

 

 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa 

za 2014 rok (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 

2014 rok (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Wobec braku sprzeciwu, przystąpiono do realizacji obrad, zgodnie z kolejnością 

przedstawioną przez Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – przedstawił sprawozdanie  

z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za rok 2014 (sprawozdanie, wraz  

z załącznikami, stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Poprosił o jego przyjęcie  

i udzielenie absolutorium (treść całej wypowiedzi stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu).  

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

informację o stanie majątku Miasta Rzeszowa, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła sprawozdanie 

finansowe Miasta Rzeszowa za 2014 rok (sprawozdanie, wraz z załącznikami, stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu).  

 

Radny Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił 

uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie 

wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Rzeszowa absolutorium za 2014 rok 

(uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 11 do protokołu). Na jej podstawie 

przedstawił wniosek o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium 

Prezydentowi Miasta Rzeszowa za 2014 r. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił uchwałę  

Nr IV/42/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 
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Rady Miasta Rzeszowa o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. uchwały (uchwała, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 12 do protokołu). Przypomniał również,  

że wszyscy radni otrzymali „Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego jednostki 

Gmina Miasto Rzeszów za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014”, które stanowią załącznik 

nr 13 do protokołu. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w imieniu 

Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” przedstawił prezentację pn. „RAPORT  

z badania sprawozdania finansowego jednostki Gmina Miasto Rzeszów za rok obrotowy od 

stycznia do grudnia 2014” (prezentacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 

 

Radny Pan Stanisław Ząbek – pogratulował Prezydentowi Miasta „wyników na skalę 

europejską oraz skalę światową.” 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – sceptycznie odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. 

Zapytał o poziom zadłużenia pośredniego oraz o kondycję finansową i poziom 

zadłużenia spółek miejskich.   

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że poziom 

zadłużenia pośredniego jest niski i dotyczy spółek komunalnych, zespołów opieki 

zdrowotnej i instytucji kultury. Powiedziała, że spółki miejskie są w bardzo dobrej 

kondycji finansowej. W roku ubiegłym wszystkie przynosiły zyski. Dodała również, 

że wszystkie spółki korzystają ze środków unijnych i w razie potrzeby mogą wspierać 

budżet Miasta.  

 

Radny Pan Waldemar Kotula – zapytał z jakiego powodu wydatkowanie środków 

unijnych na oświatę jest na poziomie 68% i czy niewykorzystane środki będą mogły 

być wykorzystane w bieżącym roku. 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że z reguły 

projekty unijne nie są jednoroczne tylko określone w czasie. Jeżeli ich realizacja się 

przesuwa to nie znaczy, że pieniądze przepadają.  

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – pozytywnie 

odniósł się do sprawozdania finansowego. Pogratulował władzom Miasta dobrego 

zarządzania i mądrego wydatkowania pieniędzy, a także 13 lat prezydentury Pana 
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Prezydenta Tadeusza Ferenca, który kolejny raz został za swoją pracę doceniony na 

skalę ogólnopolską. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Naturalną 

koleją rzeczy jest, że służby Pana Prezydenta będą wyciągały pozytywy raportu, a opozycja 

ewentualne negatywy. Że ich wiele nie ma, a ranga ich jest niewielka, to inna historia.”  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Przyjęcie absolutorium to 

ustosunkowanie się Rady Miasta do sprawozdania finansowego i budżetu, który na każdej sesji 

był korygowany stosunkowo i właściwie do temporalizacji inwestycji, do pozyskiwania środków 

i do możliwości finansowych.” Kończąc wypowiedź, powiedziała, że ze względu na 

bardzo dobre wskaźniki i bezpieczny poziom zadłużenia, Klub Radnych Platformy 

Obywatelskiej poprze absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2014 r.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2014 rok została 

przyjęta 14 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2014 rok 

została przyjęta 14 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – podziękował za udzielenie 

absolutorium.  

 

Ogłoszono 10- minutową przerwę. 

 

Ad. 3 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z autopoprawką, uzasadnieniem i załącznikami, 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 
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Przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad. 4 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

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

została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad. 5 

Radny Pan Grzegorz Koryl – odczytał pismo Stowarzyszenia Pomocy Szkole 

Społecznej z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie problemu lokalowego Zespołu Szkół 

Społecznych Nr 2 Rzeszowie (pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu).  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił jak 

wygląda sytuacja lokalowa zarówno Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 jak  

i Zespołu Szkół Społecznych Nr 2. Powiedział, że Miasto nie ma obowiązku 

zapewniania pomieszczeń szkołom społecznym, jednak zgodziło się na udostępnienie 

całego piętra szkole reprezentowanej przez radną Panią Grażynę Szaramę, która na 

takie rozwiązanie się nie zgodziła.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w kwestii formalnej 

powiedział, że sprawa tak ważna nie powinna być omawiana w punkcie 

„Oświadczenia i informacje” i zaproponował, aby wprowadzić odrębny punkt do 

porządku obrad dotyczący przedmiotowej sprawy celem wypracowania rozwiązania, 

które będzie korzystne dla obydwu placówek oświatowych.  

 

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

w Kongresie Regionów, który odbył się we Wrocławiu i podczas jednego z paneli 

rozważano powrót do 12 województw w Polsce. Zauważył, że po wprowadzeniu ww. 
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rozwiązania, Rzeszów przestałby być miastem wojewódzkim. Zachęcił wszystkich 

radnych do propagowania poszerzania granic Miasta. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Na ostatniej sesji złożyłam zapytanie 

w oparciu o jakie wydatki projektuje się koncepcję budowy kładki w ciągu ul. Asnyka, z troską 

o to, że Rada w tej sprawie nie podejmowała żadnej decyzji i osobistego mojego zdania, że kładka 

w tym miejscu jest zbędna. Uzyskałam informację, że nie ma żadnych wydatków i że koncepcja 

jest opracowywana przez studentów Politechniki Rzeszowskiej. Dostałam również odpowiedź, 

że w związku z moją interpelacją zostanie złożony wniosek o wpisanie do budżetu budowy 

kładki w ciągu ul. Asnyka. Chciałam oświadczyć, że nie składałam takiego wniosku i nie jestem 

orędownikiem tego pomysłu”. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował,  

że  Dziennik Gazeta Prawna opublikował ranking „Perły Samorządu 2015”, w którym 

uhonorował włodarzy miast i samorządy z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego. 

Włodarze byli oceniani za cały okres trwania ich rządów, w czterech kategoriach: 

prezydentów miast powyżej 100 tys. mieszkańców, prezydentów i burmistrzów miast 

do 100 tys. mieszkańców, włodarzy gmin miejsko-wiejskich i wójtów gmin wiejskich. 

Wśród prezydentów miast powyżej 100 tys. mieszkańców na trzecim miejscu 

uplasował się Prezydent Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc. 

Poinformował również, że:  

 Rzeszów zajął 4 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. Ranking, 

który jest prowadzony przez Związek Powiatów Polskich, aktualizowany jest 

przez ekspertów na bieżąco w trybie online i trwa przez cały rok.  

 Urząd Miasta Rzeszowa otrzymał wyróżnienie "Innowacyjny Urząd"  

w Ogólnopolskim Konkursie o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. Znak Jakości 

„Przyjazny Urząd” wyróżnia instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają 

jakość w relacjach z interesantem. Znak jakości otrzymały jednostki, które stosują 

wysokie standardy jakościowe w swojej działalności związanej z obsługą 

interesanta i świadczeniem usług publicznych, cechują się profesjonalizmem  

i rzetelnością w działaniach na rzecz swoich interesariuszy zewnętrznych, 

wdrażają nowoczesne i efektywne rozwiązania w obszarze obsługi interesanta, 

inwestują we własne zasoby kadrowe w formach wpływających w istotny sposób 

na jakość pracy urzędników oraz są otwarte na potrzeby klientów. W toku 

dwuetapowej oceny merytorycznej Urząd Miasta Rzeszowa uzyskał 109 punktów 

rankingowych na 110 możliwych. 
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 29 maja 2015 r. Fundacja Schumanna podczas konferencji Europolis opublikowała 

Ranking miast uczących się. Na pierwszym miejscu znalazła się Warszawa, 

natomiast drugie miejsce zajął Rzeszów – jedyne miasto w Polsce, które związało 

przyszłość z nowymi technologiami.  

 Miesięcznik FORBES przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informacji 

Gospodarczej przygotowali Ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu. W kategorii 

miast od 150 tys. do 300 tys. mieszkańców Rzeszów zajął 1 miejsce. Głównym 

wskaźnikiem jaki wzięto pod uwagę był przyrost liczby firm w przeliczeniu na  

1 tys. mieszkańców.  

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poinformował, że odbył się XLII finał Olimpiady 

Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w której 2 miejsce zajęli uczniowie Zespołu 

Szkół Samochodowych w Rzeszowie.  

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział,  

że najprawdopodobniej w jesieni br. odbędzie się spotkanie wszystkich radnych 

Miasta Rzeszowa minionych kadencji celem podsumowania 25 lat samorządu.   

 

Ad. 6 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miasta Rzeszowa, 

z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, stanowi                                                                                                                                                 

załącznik nr 18 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miasta 

Rzeszowa, z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy  

ul. Morgowej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad. 7 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 106/14/2005 – I „Drabinianka – Kaczenice” w Rzeszowie (projekt 
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uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, stanowi załącznik nr 19 

do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę na fakt, 

że Drabinianka rozwija się bardzo intensywnie i jest osiedlem o najszybszym wzroście 

liczby mieszkańców. W związku z tym, że w rejonie ulicy Kwiatkowskiego zaczyna 

być problem z komunikacją zapytał czy tworzona jest prognoza rozwoju osiedla 

Drabinianka i czy jest koncepcja skomunikowania tego osiedla z miastem? Zapytał 

również jak planowana jest rozbudowa infrastruktury społecznej, szczególnie jeśli 

chodzi o szkoły, gdyż w tym rejonie nie ma żadnej szkoły podstawowej. Zauważył,  

że w przeszłości kiedy budowano wielkie osiedla takie jak Nowe Miasta, Baranówka 

czy 1000-lecia, szkoły sytuowano w centrum tych osiedli, które były integralną ich 

częścią. Stwierdził, że obecnie szkoły są „dodatkiem” do istniejących osiedli, 

realizowane są na uboczu. Kończąc swoja wypowiedź zaznaczył, że w przypadku 

osiedla Drabinianka można temu zapobiec i zaplanować powstanie tam terenu 

szkolnego z dużą przestrzenią wokół.   

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – potwierdził, że osiedle 

Drabinianka bardzo szybko się rozwija i szkoła jest bardzo ważnym jego elementem. 

Poinformował, że rozważane są dwa miejsca pod budowę nowej szkoły: przy 

cmentarzu epidemicznym z XIX wieku na ul. Strażackiej lub przy ulicy Uroczej  

i Zacisznej.  

 

Radny Pan Stanisław Ząbek – dodał, że w przyszłym roku planowana jest 

modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 9 w Białej.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 106/14/2005 – I „Drabinianka – Kaczenice” w Rzeszowie została 

przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad. 7a 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stanowiska Gminy Miasta Rzeszowa dotyczącego realizacji 

budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
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Radny Pan Witold Walawender – zgłosił poprawkę i zaproponował żeby dopisać do 

nazwy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie „przy ul. 

Wyspiańskiego 22”.  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – uznał  

ww. propozycję jako autopoprawkę. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zapytała czy został ustalony inwestor dla ww. 

inwestycji? 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że inwestorem 

będzie Klub Resovia. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyraził obawę co do 

tego czy inwestycja będzie mogła być zrealizowana zgodnie z zamierzeniem,  

a następnie kto ją będzie utrzymywał. Zaapelował również do Prezydenta Miasta  

o staranne zabezpieczenie się w umowach przed potencjalnymi niepowodzeniami 

wynikającymi z niedoszacowania kosztów budowy przedsięwzięcia, a następnie jego 

utrzymania.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stanowiska Gminy Miasta Rzeszowa dotyczącego 

realizacji budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie przy  

ul. Wyspiańskiego 22  została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 

2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 8 

Radny Pan Marcin Fijołek – przedstawił projekt uchwały w sprawie Biura 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa –  powiedział: „Jest jasne, 

że Zarząd tego Stowarzyszenia będzie wyłaniał dyrektora Biura w drodze konkursu  

i reprezentanci naszego Miasta będą zabiegać przede wszystkim o to żeby to była dobra, 

kompetentna osoba, a być może w drugiej kolejności o to, żeby to był ktoś z Rzeszowa.”  
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Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Ja mam uwagę co do treści projektu uchwały,  

a dokładnie do zapisu „niestety żaden z nich nie został Prezesem Stowarzyszenia ROF mimo, 

iż stolica województwa jest najliczniej reprezentowana w gronie delegatów wybierających skład 

Zarządu Stowarzyszenia”. Chciałem nadmienić, że byliśmy bardzo aktywni i obecni, zgodnie 

z naszą wolą reprezentowaliśmy na posiedzeniu, które wybierało skład Zarządu i Prezesa. Nie 

było żadnej rywalizacji i sugerowaliśmy żeby nasi przedstawiciele wchodzili w skład Zarządu, 

ale też świadomie nie wskazywaliśmy stanowiska Prezesa. Przytoczony zapis jest jakby 

niezadowoleniem z istniejącego stanu, który zaakceptowaliśmy i o który w pewnej części 

wnioskowaliśmy. W tej chwili podjęcie takiej uchwały jest próbą domagania się funkcji. Sądzę, 

że wyznaczone osoby z Miasta będą dbać o nasze sprawy. Nie powinniśmy aż tak się ubiegać  

o takie stanowiska, gdyż jest to nieetyczne i nieeleganckie.”   

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – dodała, że cała uchwała jest niestosowna i nie 

powinna zostać podjęta przez Radę.  

 

Ogłoszono 5- minutową przerwę, na wniosek Klubu radnych PiS. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – przyznał rację przedmówcom i w imieniu Klubu 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości wycofał omawiany projekt uchwały w sprawie 

Biura Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Ad. 9 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

informację Prezydenta Miasta o stanie prac nad przygotowaniem koncepcji 

zagospodarowania i opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) i jego 

najbliższego otoczenia (informacja, wraz z graficznymi załącznikami, stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Ad. 10 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 

przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem, stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 

 

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

przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad. 11 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad. 12 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad. 13 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Podpromie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Podpromie została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
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Ad. 14 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 27 do 

protokołu). 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Radni Platformy Obywatelskiej 

wizytowali ten teren. Na Komisji Inwestycji była przedstawiana koncepcja przyszłej zabudowy 

i cała ulica Podchorążych zastawiona jest samochodami. Przy blokach nie ma miejsc 

parkingowych. Wstępnie należałoby rozważyć czy nie przeznaczyć tych terenów pod budowę 

parkingów, w tym podziemnych. W przyszłości szkoła ma być obiektem publicznym, bo być 

może zostanie tam przeniesiona część Urzędu Miasta. Jest to ostatni teren wolny wśród bloków. 

Osiedle jest zamknięte i to się wpisuje w potrzebę budowy tego parkingu. Trzeba ten temat 

przedyskutować i zastanowić się jak zagospodarować ten teren.” 

 

Radna Pani Grażyna Szarama – powiedziała: „Moje zdanie jest odrębne gdyż jestem 

mocno związana z oświatą. Stanowisko Klubu PiS jest takie, że wśród zamienianych działek 

znajduje się sala gimnastyczna, która nadal spełnia funkcję oświatową. Wiem jak nam 

wszystkim leży na sercu dobro dzieci i młodzieży. Mamy wielkie obawy, że jeżeli dojdzie do 

zamiany działek, to jednocześnie dojdzie do zburzenia sali gimnastycznej, mimo tego, że nadal 

odbywają się tam przeróżne zajęcia. Mamy też obawy co do tego, co może się później zdarzyć z 

tym budynkiem; naszym zdaniem powinien on nadal służyć oświacie i zachować taką rolę jaką 

pełnił do tej pory.” 

 

Radny Pan Bogusław Sak – odnosząc się do wypowiedzi radnej Pani Jolanty 

Kaźmierczak powiedział, że nie wyobraża sobie budowy wielopoziomowego 

parkingu. Powiedział, że podejmując tę uchwałę mamy okazję do uporządkowania 

spraw terenowo-prawnych. Wyjaśnił również, że dwa przedszkola funkcjonują na 

gruntach spółdzielni i muszą być dwie strony chętne do zamiany. „Taka okazja się 

nadarzyła. Rzeszowska Spółdzielnia planuje na tym terenie wybudować budynki mieszkalne  

z garażami podziemnymi, o ile dojdzie do zamiany. Jest to bardzo ciekawa inwestycja, która nie 

została oprotestowana przez ani jednego mieszkańca.” Jeśli chodzi o budowę parkingu, to 

wskazał miejsce – przy Szpitalu Miejskim i Podkarpackim Centrum Chorób Płuc, obok 

parku. Odnosząc się do wypowiedzi swojej przedmówczyni, zaznaczył, że sala 

gimnastyczna omawianej szkoły jest za mała i nie przynosi ani splendoru ani 

wykorzystania przestrzennego. Poprosił o podjęcie uchwały.  
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Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział, że nie przekonują go słowa przedmówcy. 

Zauważył, że w Rzeszowie są instytucje związane z oświatą i kulturą, które potrzebują 

przestrzeni. Zwrócił się do radnych o ponowne rozważenie, czy budynku z istniejącą 

salą gimnastyczną nie można by wykorzystać na ww. cele. 

 

Radny Pan Bogusław Sak – w trybie ad vocem, odpowiedział, że na Osiedlu 1000-

lecia są dwie szkoły i wszelkie potrzeby oświatowe tej części miasta są zabezpieczone. 

Dodał, że „jeśli chodzi o kulturę, to na osiedlu jest przepiękny budynek Rzeszowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej – Osiedlowy Dom Kultury, który przejął wszelkie funkcje 

społeczno-kulturalne. Działają również dwa Kluby Seniora.” 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – nawiązując do wypowiedzi radnej Pani Jolanty 

Kaźmierczak, powiedział: „Ul. Lenartowicza i ul. Staszica stają się ulicami 

jednokierunkowymi, a ilość samochodów, które stoją na ulicy powoduje, że musi odbywać się 

ruch wahadłowy. Taka sama sytuacja będzie na Osiedlu 1000-lecia. Mówię o tym dlatego, że 

ten problem będzie się pojawiał na wszystkich terenach, które znajdą się na obrzeżu strefy 

płatnego parkowania i w takich miejscach powinny być utworzone parkingi wielopoziomowe. 

Uważam, że projekt uchwały powinien zostać skierowany do komisji celem ponownego 

rozpatrzenia.”  

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zapytał jakie są zamierzenia w stosunku do 

omawianego budynku, po likwidacji szkoły specjalnej. Powiedział: „Z tego co wiem są 

dość zaawansowane plany przeznaczenia tego budynku na potrzeby Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej.” 

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – potwierdził, że budynek będzie 

zaadaptowany przez MOPS.  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – poparł wniosek radnego Pana Marcina Deręgowskiego 

i dodał, że projekt uchwały powinien jeszcze raz zostać przeanalizowany przez 

połączone Komisje: Edukacji i Inwestycji, która powinna spotkać się w budynku byłej 

szkoły specjalnej.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Podzielam 

wątpliwości co do tego, czy idea wyłączenia tego obiektu z funkcji edukacyjnych była słuszna. 

Proszę zauważyć, że po drugiej strony ul. Marszałkowskiej jest dużo bloków, powstają nowe 

mieszkania w rejonie ulicy Lubelskiej i Warszawskiej oraz w okolicach zakładów drobiarskich. 



 

17 

 

To jest rzecz, która wymaga zbilansowania. Ten zamysł wpisuje się w to co mówiłem wcześniej: 

likwidację przestrzeni publicznej. Mam wrażenie, że chcemy stopniowo zabudowywać każdy 

wolny skrawek ziemi, który można by, moim zdaniem, lepiej zagospodarować. Wniosek, aby 

skierować ten projekt do komisji wydaje mi się racjonalny.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  

„W moim przekonaniu powinniśmy szkołę zburzyć i wybudować budynek na podobieństwo 

SkyRes-u, który w pobliżu funkcjonuje. Jeżeli chcemy być miastem, w którym centrum 

outsourcingowe ma się rozbudowywać i usługi BPO dalej lokalizować, to jest świetna 

lokalizacja. Można być to zrobić w porozumieniu ze spółdzielnią mieszkaniową, która 

zabezpieczyłaby część mieszkaniową.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w trybie ad vocem 

odpowiedział: „Będzie świetna okazja żeby promować tereny pod BPO, ponieważ niedługo 

Rada Miasta będzie uchwalać plan zagospodarowania terenu na „Naszym Gaju”, gdzie mają 

znaleźć się wyłącznie bloki mieszkalne i obiekty handlowe wielkopowierzchniowe. Tymczasem 

moim zdaniem powinny tam znajdować się biura.”   

 

Radny Pan Witold Walawender – zaznaczył, że w omawianej szkole sala 

gimnastyczna ma mniejsze wymiary niż boisko do piłki siatkowej. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zamknął dyskusję. 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o skierowanie projektu uchwały do 

komisji. 

 

Wniosek o skierowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości do komisji został przyjęty 14 głosami „za”, przy 3 głosach 

przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.  

 

Ad. 15 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

położonej przy Al. Gen. Sikorskiego na rzecz Skarbu Państwa (projekt uchwały, wraz 

z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

położonej przy Al. Gen. Sikorskiego na rzecz Skarbu Państwa została przyjęta 

jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad. 16 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Powstańców 

Warszawy w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad. 17 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Magazynowej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem, stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Magazynowej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad. 18 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Staromiejskiej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem, stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Staromiejskiej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 
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Ad. 19 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Podwisłocze w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, 

stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Podwisłocze 

w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad. 20 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Przemysłowej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem, stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Przemysłowej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad. 21 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy  

al. Armii Krajowej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem, stanowi załącznik nr 34 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy al. Armii 

Krajowej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 
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Ad. 22 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 35 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad. 23 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 36 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony została 

przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad. 24 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 37 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony została 

przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad. 24a 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie odmowy uchwalenia „Wieloletniego planu 

inwestycyjnego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
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na lata 2015-2018” przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6 (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie odmowy uchwalenia „Wieloletniego planu inwestycyjnego 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-

2018” przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-

STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6 została przyjęta 13 głosami „za”,  

bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

Ad. 25 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów  

w serwisie internetowym (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik 

nr 39 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów  

w serwisie internetowym została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 

 

Ad. 26 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do 

związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do 

związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja 

Turystyczna została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
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Ad. 27 

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

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 41 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 

 

Ad. 28 

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

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

realizacji projektów w ramach programu Erasmus+, akcja 1 – Mobilność kadry 

edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna oraz Mobilność uczniów i kadry  

w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 42 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+, akcja 1 – 

Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna oraz Mobilność 

uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe została przyjęta 

jednogłośnie, 14 głosami „za”. 

 

Ad. 29 

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

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na 

wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz 

sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na 

wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania 
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zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 43 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych 

gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów 

i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 

gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi 

finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania została 

przyjęta jednogłośnie, 14 głosami „za”. 

 

Ad. 30 

Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” 

przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta 

Rzeszowa (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik 

nr 44 do protokołu). 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – poinformował, że Rada Osiedla Staromieście 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, a prof. Grzegorz 

Ostasz jednoznacznie pozytywnie wypowiedział się o obydwu bohaterach.  

W związku z powyższym poprosił o przyjęcie uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta Rzeszowa została 

przyjęta 11 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 31 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 45 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa została 

przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad. 32 

Radny Pan Marcin Deręgowski złożył pisemną interpelację o treści: 

„Panie Prezydencie, 

Zwracam się z prośbą rozważenia zakupu działek będących własnością firmy Wikana przy hali 

na Podpromiu. Teren docelowo mógłby się stać miejscem pod budowę parkingu 

umożliwiającego bezpieczne parkowanie samochodom odwożącym dzieci do przedszkola oraz 

zabezpieczy potrzeby parkingowe dla rozbudowującej się hali. 

Dodatkowo proszę o rozważenie zakupu terenu, na którym wkrótce ma powstać nowy blok,  

a teren jest zlokalizowany pomiędzy ul. Lenartowicza i Podpromie. Jest to teren po m.in. byłej 

pizzerii Grafitti. Dla tego terenu jest wydane pozwolenie na budowę na parking, który 

odciążyłby znacznie mieszkańców.” 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Pan Waldemar Szumny złożył 

pisemną interpelację o treści: 

„Otrzymałem odpowiedź na interpelację dotyczącą ogrodu zoologicznego w Rzeszowie  

(mini-zoo) na osiedlu Zalesie, za którą dziękuję. Proszę jedynie jeszcze o dołączenie mapki 

ukazującej wizualnie wygląd (rzut graficzny) tego planowanego zoo.” 

Radny Pan Marcin Fijołek złożył ustną interpelację o treści: 

„Chciałbym złożyć interpelację w sprawie stołówek w żłobkach, przedszkolach i szkołach  

w Rzeszowie oraz dowiedzieć się jak w tej chwili wygląda sytuacja wyżywienia dzieci. Czy 

zadanie to jest realizowane przez stołówki, które mieszczą się w szkołach czy wyżywienie 

zapewniają firmy cateringowe? Jeśli tak, to jaka jest skala i relacja pomiędzy zapewnianiem 

wyżywienia przez firmy, a jaki stopień realizują to zadanie stołówki, które mieszczą się  

w jednostkach oświatowych Miasta. Proszę również o informację ile stołówek zostało 

zamkniętych”.   

Radny Pan Janusz Micał złożył pisemny wniosek o treści: 

„Panie Prezydencie, 

Zwracam się do Pana w imieniu mieszkańców Rzeszowa i ul. Karkonoskiej o przyspieszenie 

wybudowania brakującego odcinka chodnika przy ul. Karkonoskiej o długości ~350mb  

do granicy miasta Rzeszowa z Gminą Boguchwała tj. Racławówka Doły. Prosimy  
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o wybudowanie chodnika przed rozpoczęciem budowy drogi wojewódzkiej od Podkarpackiej  

do Kielanówki i węzła S-19 z uwagi na fakt, że już jest tam duże natężenie ruchu 

samochodowego, które zwiększy się w momencie rozpoczęcia budowy poprzez dowożenie 

materiałów budowlanych potrzebnych do budowy drogi i poruszający się w tym rejonie ciężki 

sprzęt budowlany. 

Dlatego też mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników ul. Karkonoskiej 

proszę o wybudowanie brakującego chodnika przed rozpoczęciem prac budowlanych w tym 

rejonie.”  

Radny Pan Robert Homicki złożył pisemny wniosek o treści: 

„1) Proszę o zmianę projektu modernizacji zatoki autobusowej na ul. Rocha, tak aby nie 

naruszać ogrzewanego podjazdu p. Bożeny Ziemińskiej. 

2) Pytanie o termin uruchomienia oświetlenia na ul. Św. Faustyny. 

3) Pytanie o możliwość wjazdu taxi na teren dworca podmiejskiego.” 

Radny Pan Witold Walawender złożył pisemny wniosek o treści: 

„Proszę o rozważenie zasadności ograniczenia prędkości z 70km/h do 50km/h na odcinku  

ul. Witosa do ul. Okulickiego na wysokości sklepu „Biedronka”. 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Pan Andrzej Dec złożył ustny wniosek  

o treści: 

„Panie Prezydencie, ponawiam prośbę o wyasfaltowanie fragmentu uliczki łączącej  

ul. Krakowską z ul. Wyspiańskiego (z tyłu, za Automobilklubem). Po wielu latach udało się 

przejąć od mieszkańców ten fragment, jest tam teraz kostka typu trylinka, bardzo 

pofałdowana.”  

Radny Pan Sławomir Gołąb złożył pisemne zapytanie o treści: 

„Czy istnieje możliwość szybszego zrealizowania inwestycji – budowa chodnika Borowa -

Krogulskiego. Inwestycja konieczna ze względu na jedyną drogę dzieci do SP nr 13 z ulicy 

Krogulskiego”. 
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Na XII sesji odbytej w dniu 23 czerwca 2015 roku Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XII/201/2015 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 

2014 rok. 

 

2. Uchwała Nr XII/202/2015 - w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa za 2014 rok.  

 

3. Uchwała Nr XII/203/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

4. Uchwała Nr XII/204/2015 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2015 r.  

 

5. Uchwała Nr XII/205/2015 - w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/112/2015 Rady 

Miasta Rzeszowa, z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 

265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie. 

 

6. Uchwała Nr XII/206/2015 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 106/14/2005 – I „Drabinianka – Kaczenice” 

w Rzeszowie. 

 

7. Uchwała Nr XII/207/2015 - w sprawie stanowiska Gminy Miasta Rzeszowa 

dotyczącego realizacji budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki  

w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22.  

 

8. Uchwała Nr XII/208/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie. 

 

9. Uchwała Nr XII/209/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej  

w Rzeszowie. 

 

10. Uchwała Nr XII/210/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości. 

 

11. Uchwała Nr XII/211/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości przy ul. Podpromie. 
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12. Uchwała Nr XII/212/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości położonej przy Al. Gen. Sikorskiego na rzecz Skarbu Państwa. 

 

13. Uchwała Nr XII/213/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 

przy al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała Nr XII/214/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 

przy ul. Magazynowej w Rzeszowie. 

 

15. Uchwała Nr XII/215/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 

przy ul. Staromiejskiej w Rzeszowie. 

 

16. Uchwała Nr XII/216/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 

przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie. 

 

17. Uchwała Nr XII/217/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 

przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie. 

 

18. Uchwała Nr XII/218/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych 

przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie. 

 

19. Uchwała Nr XII/219/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie. 

 

20. Uchwała Nr XII/220/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas 

nieoznaczony. 

 

21. Uchwała Nr XII/221/2015 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas 

nieoznaczony. 

 

22. Uchwała Nr XII/222/2015 - w sprawie odmowy uchwalenia „Wieloletniego planu 

inwestycyjnego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych na lata 2015-2018” przedłożonego przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6. 

 

23. Uchwała Nr XII/223/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu 

miasta Rzeszów w serwisie internetowym. 

 

24. Uchwała Nr XII/224/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy 

Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna 

Organizacja Turystyczna. 
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25. Uchwała Nr XII/225/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

26. Uchwała Nr XII/226/2015 - w sprawie realizacji projektów w ramach programu 

Erasmus+, akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja 

Szkolna oraz Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenie 

Zawodowe. 

 

27. Uchwała Nr XII/227/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek 

budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, 

źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 

planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 

bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie 

oraz ich zatwierdzania. 

 

28. Uchwała Nr XII/228/2015 - w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

29. Uchwała Nr XII/229/2015 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1430. 

 

                                                                                        Przewodniczący 

                                                                                  Rady Miasta Rzeszowa 

 

Protokołowała:                                                                Andrzej Dec 

 

Magdalena Kruk 

 

Sprawdził: 

               

    Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

         Mirosław Kubiak 


