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Protokół Nr XIII/1/2015 
z XIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 lipca 2015 roku  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Na ustawowy stan 25 radnych w XIII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło według 
listy obecności 24 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista 
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  
 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia XIII sesji Rady 
Miasta i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i Jego Zastępców (lista 
obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, 
kierowników jednostek miejskich, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, 
Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 
przedstawicieli prasy, radia i telewizji, a także przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista 
obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  
Kolejno Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Miasta 
(proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Poinformował, że 
wpłynęły wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o następujące projekty 
uchwał i informacje: 

 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa - jako 
pkt 3 a; 

 projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Rzeszowa odrębnych 
obwodów głosowania, w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum 
ogólnokrajowym - jako pkt 3 b; 

 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych - jako pkt 3 c; 

 sprawozdanie z działalności Rady Młodzieży Rzeszowa za 2014 rok - jako pkt 3 d; 
 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki 

przy ul. Kopisto) - jako pkt 13 a; 
 projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie na okres od 3 września 2015 r. do  
2 września 2016 r., przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie - jako pkt 15 a.   

 
Radny P. Robert Kultys - opowiedział się przeciwko wprowadzaniu do porządku 

obrad pkt 13 a - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  
(dot. działki przy ul. Kopisto). Zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały do komisji 
Rady Miasta, celem rozpatrzenia tematu. 

 
P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - zgłosił  

wniosek przeciwny do wniosku Radnego P. Roberta Kultysa. Zaznaczył, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej Rady Miasta.  

 
P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zaproponował rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki przy ul. Kopisto) 
na następnej sesji Rady Miasta, ze względu na potrzebę zapoznania się z tematem.  
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P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - zgłosił 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji pkt 22 - projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia stanowiska dotyczącego rozpoczęcia projektu budowy bloków czynszowych pod 
wynajem w Rzeszowie. Wniosek uzasadnił względami formalno-prawnymi (brak podstaw 
prawnych do realizacji budownictwa czynszowego, np. w zakresie ustalenia wysokości 
czynszu). 
 

Radny P. Waldemar Szumny - zgłosił wniosek przeciwny do wniosku zgłoszonego 
przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. Poinformował, że Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości zamierza wprowadzić autopoprawkę do projektu uchwały oraz 
przedstawić rozwiązania funkcjonujące w innych miastach.     

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

opowiedział się za pozostawieniem projektu uchwały w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
Wniosek uzasadnił wagą problemu związanego z trudnościami w dostępie do mieszkań, 
szczególnie dla młodych rodzin. Zaznaczył, że do projektu uchwały zostanie wniesiona 
autopoprawka.     

 
Radny P. Wiesław Buż - zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 7 - projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wsparcia Zespołu Szkół Społecznych Nr 2.   
 
Radny P. Robert Kultys - zgłosił wniosek przeciwny do wniosku zgłoszonego przez 

Radnego P. Wiesława Buża. Zaapelował o pozostawienie tematu w porządku obrad.  
 
Radny P. Waldemar Szumny - w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości  

zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji informacji Prezydenta 
Miasta na temat planowanej spalarni odpadów - jako pkt 3 e.  

 
Radny P. Wiesław Buż - opowiedział się przeciwko wprowadzaniu informacji do 

porządku obrad dzisiejszej sesji. Uzasadnił, że sprawa ma skomplikowany charakter. Wymaga 
wcześniejszego przygotowania do dyskusji oraz zaproszenia kompetentnych osób. Z uwagi na 
powyższe zaproponował odłożenie tematu do kolejnej sesji.  

 
Przystąpiono do głosowania wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad: 

 
Wniosek dotyczący uzupełnienia proponowanego porządku obrad o projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa - jako pkt 3 a - został przyjęty 
jednogłośnie (19 głosami za).  

 
Wniosek dotyczący uzupełnienia proponowanego porządku obrad o projekt uchwały  

w sprawie utworzenia na terenie miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania,  
w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym - jako pkt 3 b - został 
jednogłośnie (21 głosami za).  

  
Wniosek dotyczący uzupełnienia proponowanego porządku obrad o projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - jako pkt 3 c -  
- został przyjęty jednogłośnie (20 głosami za). 
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Wniosek dotyczący uzupełnienia proponowanego porządku obrad o sprawozdanie  
z działalności Rady Młodzieży Rzeszowa za 2014 rok - jako pkt 3 d - został przyjęty 
jednogłośnie (22 głosami za). 

  
Wniosek dotyczący uzupełnienia proponowanego porządku obrad o projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki przy ul. Kopisto) - jako  
pkt 13 a - nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Wynik głosowania: za 12, 
przeciw 11, bez głosów wstrzymujących. 

 
Wniosek dotyczący uzupełnienia proponowanego porządku obrad o projekt uchwały  

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla 
Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała  
w Rzeszowie na okres od 3 września 2015 r. do 2 września 2016 r., przedstawionych przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie - jako  
pkt 15 a - został przyjęty jednogłośnie (20 głosami za). 

 
Wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 22 - projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia stanowiska dotyczącego rozpoczęcia projektu budowy bloków czynszowych pod 
wynajem w Rzeszowie - został przyjęty większością 14 głosów, przy 8 głosach przeciwnych, 
bez głosów wstrzymujących. 

 
Wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 7 - projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia apelu dotyczącego wsparcia Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 - został przyjęty 
większością 14 głosów, przy 8 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad informacji Prezydenta Miasta na temat 

planowanej spalarni odpadów - jako pkt 3 e - nie został przyjęty. Wynik głosowania: za 10, 
przeciw 13, bez głosów wstrzymujących. 

 
Porządek obrad XIII sesji Rady Miasta Rzeszowa (z uwzględnieniem zmian):       

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

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

3. Uchwała w sprawie emisji obligacji.  
 

3a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa. 
 
3b. Uchwała  w  sprawie  utworzenia   na   terenie  miasta  Rzeszowa  odrębnych  obwodów   
      głosowania, w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym. 
 
3c. Uchwała   zmieniająca   uchwałę   w   sprawie   podziału   gminy  Rzeszów   na   stałe  
      obwody   głosowania,  ustalenia  ich  numerów  i  granic  oraz   siedzib  obwodowych   
      komisji  wyborczych. 
 
3d. Sprawozdanie z działalności Rady Młodzieży Rzeszowa za 2014 rok. 
 
4. Oświadczenia i informacje. 
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5. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do  

2020 roku” (druk nr XIII/9/2015). 
 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na 
lata 2015 – 2017” (druk nr XIII/4/2015).  

 
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacji w rejonie  
al. Sikorskiego w Rzeszowie (druk nr XIII/11/2015). 

 
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 przy ulicy Bohaterów Westerplatte 
w Rzeszowie (druk nr XIII/12/2015). 

 
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 260/12/2013 pomiędzy al. Powstańców Warszawy a al. gen. W. Sikorskiego  
w Rzeszowie – część I (druk nr XIII/13/2015). 

 
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 239/7/2012 w rejonie ul. Słowackiego i Króla Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie 
(druk nr XIII/14/2015). 

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

do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk  
nr XIII/15/2015). 

 
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (druk nr XIII/10/2015). 
 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie (w rejonie ul. Krzyżanowskiego).  

 
14. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (druk nr XIII/8/2015). 
 
       14a.Uchwała  w  sprawie  odmowy  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego zaopatrzenia  
              w  wodę na  terenie  Osiedla  Budziwój  w  Rzeszowie  i zbiorowego  odprowadzania   
              ścieków  na  terenie Osiedla  Biała w  Rzeszowie   na   okres   od   3  września    
             2015 r.   do   2  września   2016 r., przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki  
             Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie. 
 

15. Uchwała w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych 
przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr XIII/5/2015). 

 
16. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia 

maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Miasto Rzeszów (druk nr XIII/6/2015).   
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17. Uchwała w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem 

osób, rzeczy lub zwierząt środkami publicznego transportu zbiorowego, w gminnych 
przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr XIII/7/2015). 

 
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów  

w monografii Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie (druk nr XIII/1/2015). 
 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie logo Rzeszów stolica innowacji 
oraz herbu miasta Rzeszów na słodyczach Wytwórni Ciast i Lodów SANTOS (druk  
nr XIII/2/2015).  

 
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasto Rzeszów 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (druk nr XIII/3/2015). 
 

21. Interpelacje i zapytania. 
 

22. Wolne wnioski i sprawy różne.           
 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  
 
Opinie i wnioski Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad XIII sesji 

stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Ad. 1. 
 
 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła nową wersję projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Rzeszowa (projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik  
nr 7 do protokołu). 
(Wycofany projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu). 
 
 Radny P. Witold Walawender - zapytał, co jest powodem wstrzymania środków na 
modernizację budynku Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Szopena? 
 
 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Sprawa dotyczy ewentualnych 
przenosin szkoły muzycznej. Kwestia ta jest w trakcie analiz i podejmowania ostatecznych 
decyzji. Jeżeli zostałaby podjęta decyzja o przeniesieniu szkoły muzycznej, to na obecną chwilę 
szkoda wydawać nawet 200 tys. zł na zadania, które za niedługo będą niepotrzebne.” 
 
 Radny P. Robert Kultys - zawnioskował o ujęcie w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej zadania dotyczącego połączenia ul. Hoffmanowej z ul. Wyspiańskiego. 
Argumentował, że powyższa inwestycja, z uwagi na to, że jest niezbędna dla funkcjonowania 
Miasta, winna znaleźć bardziej realne umiejscowienie czasowe w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.     
 
 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przypomniał, że został 
opracowany projekt techniczny połączenia ul. Hoffmanowej z ul. Wyspiańskiego. Jednakże  
z powodów technicznych, a w szczególności brak informacji co do przebiegu torów kolejowych 
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w rejonie Staroniwy oraz trudności w rozmowach z PKP w tym temacie, projekt został 
zaniechany. Powyższe nie oznacza, że Miasto uważa sprawę za zakończoną. Temat jest ważny 
i będzie kontynuowany.   
 
 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - odnosząc się do dyskusji, przypomniała, że zadanie, 
o którym wyżej mowa zostało wprowadzone do budżetu Miasta na wniosek Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej. Część dokumentacji została opracowana, na co wydatkowano środki 
w wysokości 47 tys. zł. Opracowanie dokumentacji zostało wstrzymane, ponieważ wojsko nie 
zgodziło się na przejście przez swój teren. Dlatego dokumentacja nie została w całości 
opracowana. W Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uwzględniona kwota 60 mln zł na 
realizację zadania. Jeżeli Miasto opracuje dokumentację, to wiadomo, że zostaną podjęte 
działania w celu dofinansowania inwestycji, m.in. ze źródeł zewnętrznych.  
 
 Radny P. Stanisław Ząbek - zabierając głos w dyskusji, wskazał, że pilniejszą sprawą 
dla funkcjonowania Miasta jest wykonanie połączenia przebudowanej al. Rejtana w kierunku 
ul. Ciepłowniczej.   
 

Radny P. Robert Kultys - ponownie zawnioskował o ujęcie w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej zadania dotyczącego połączenia ul. Hoffmanowej z ul. Wyspiańskiego. Podkreślił, 
że chodzi o realne zaplanowanie i wprowadzenie inwestycji do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, celem jej realizacji w najbliższych latach. Odnosząc się do wyjaśnienia 
udzielonego przez Zastępcę Prezydenta Miasta P. Marka Ustrobińskiego, przyznał, że 
wiadomo, że przy każdej inwestycji występują jakieś problemy, ale wymienione utrudnienia są 
niewielkie i możliwe do rozwiązania.  

 
P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - wyjaśnił, że realizacja 

inwestycji jest uzależniona m.in. od rozmów z wojskiem. Konieczne jest wcześniejsze 
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Powyższe 
wiąże się także z tym, że tereny poprzemysłowe i wojskowe zostaną zagospodarowane.  

 
P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - powiedziała: „Proszę zwrócić uwagę, że aby 

znaleźć w 2016 roku 2,5 mln zł, to musieliśmy przesunąć projekt unijny na 16 mln zł, żeby 
znaleźć wkład własny. To nie jest tak, że budżet da się dowolnie rozciągać. Proszę analizować 
2016 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Propozycja realna może być taka: wycinamy 
takie a takie inwestycje, a tą przybliżamy. Rok 2016 na tę chwilę jest już praktycznie 
wypełniony. Tu realne podejście do tematu i ustalenie priorytetu dla tej inwestycji może być 
tylko poprzez przesunięcie dalej innych inwestycji.”   

 
Radny P. Robert Kultys - odnosząc się do wyjaśnienia udzielonego przez Panią 

Skarbnik, powiedział: „Mnie właśnie dokładnie o to chodzi. Jeżeli o dofinansowaniu będziemy 
rozmawiali w 2016 r., to realnie będziemy mówili o tym, żeby umieścić to zadanie w budżecie 
na 2018 rok. A jeżeli już dzisiaj będziemy planowali, to być może uda się to zrobić w przyszłym 
roku.”      

 
Radny P. Grzegorz Koryl - jego zdaniem, w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

brakuje inwestycji związanych z rekreacją i wypoczynkiem, którymi mogą poszczycić się  
ościenne miasta, np. Łańcut i Boguchwała. Krytycznie ocenił propozycję kolejnego 
przesunięcia środków w wysokości ok. 16 mln zł na remont i modernizację obiektów  
ROSiR przy ul. ks. Jałowego.  
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P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - wyjaśniła: „Jeśli chodzi o kwestię przesunięcia 
środków w wysokości ok. 16 mln zł na remont i modernizację obiektów ROSiR, zadanie zawiera 
w sobie tylko 2,5 mln zł środków własnych. Reszta to środki unijne, wirtualnie zapisane.  
W związku z tym środki te, czyli środki unijne i środki własne w wysokości 2,5 mln zł, zostały 
przeniesione na 2021 r. W 2016 r. zostaną uwolnione środki budżetowe w wysokości  
2,5 mln zł. Natomiast pozostałe kwoty zostaną wykorzystane po uzyskaniu dofinansowania  
z Unii Europejskiej.”  

 
Przystąpiono do głosowania:     
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (w nowej wersji) - została przyjęta 
większością 14 głosów za, bez głosów przeciwnych, przy 8 głosach 
wstrzymujących.  

 
Ad. 2. 
 
 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. (projekt uchwały wraz z załącznikami  
i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:   
 
 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 
2015 r. - została przyjęta większością 14 głosów za, bez głosów przeciwnych, 
przy 7 głosach wstrzymujących.  

 
Ad. 3. 
 
 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła nową wersję projektu uchwały  
w sprawie emisji obligacji (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu).  
(Wycofany projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu). 
Pani Skarbnik wniosła autopoprawkę do przedstawionego projektu - w § 1 ust. 3 w miejsce 
liczby „99” wpisać liczbę „149”.  Poinformowała, że zgodnie z zapisem § 2 projektu uchwały: 
„Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.” Zwróciła uwagę, że powyższy zapis pozwala na 
rezygnację z załącznika zawierającego wykaz zadań i ułatwi prowadzenie spraw związanych  
z obsługą obligacji.        
 
 Radny P. Grzegorz Koryl - jego zdaniem, przed podjęciem uchwały radni powinni 
otrzymać informację, na jakie zadania zostaną przeznaczone środki uzyskane z emisji obligacji.  
 
 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - zgodził się z przedmówcą. Jego zdaniem, środki 
uzyskane z emisji obligacji winny być przeznaczone przede wszystkim na finansowanie 
inwestycji miejskich o charakterze rozwojowym, np. strefa Dworzysko, a nie na zadania mało 
istotne, np. poprawę estetyki miasta. Z uwagi na powyższe opowiedział się przeciwko dalszemu 
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zadłużaniu Miasta i podejmowaniu uchwały w sprawie emisji obligacji. Negatywnie ocenił 
brak skuteczności działań, jeśli chodzi o budowę szaletów na Bulwarach. Krytycznie odniósł 
się także do propozycji kolejnego przesuwania środków na remont obiektów ROSiR.  
 

Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Przy uchwalaniu budżetu założyliśmy, 
że wśród inwestycji, które będą realizowane przez nasze Miasto, będą także inwestycje 
kredytowane na kwotę 100 mln zł. Inwestycje te są wymienione w załączniku do projektu 
uchwały, przekazanym radnym w materiałach na sesję. Wśród tych inwestycji są inwestycje  
o charakterze rozwojowym, np. szybka kolej podmiejska, Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne, 
wkład własny do budowy drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej.”  

 
Radny P. Waldemar Szumny - odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, zauważył, 

że nowa wersja projektu uchwały w sprawie emisji obligacji nie zawiera załącznika z wykazem 
zadań majątkowych. Zwrócił się o przedstawienie wyjaśnienia na temat zapisu § 2 projektu 
uchwały.  

 
P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odnosząc się do dyskusji, powiedziała: „Decyzję 

o tym, co będzie finansowane obligacjami podjęliście Państwo, uchwalając budżet na rok 
bieżący. Równocześnie w każdej zmianie budżetowej, którą Państwo uchwalacie, praktycznie  
co miesiąc, jest podawana kwota emisji obligacji, kredyt itd. A zadania, które są finansowane, 
pokazane są każdorazowo w budżecie i równolegle w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 2015 
rok i lata następne. Wszystkie te dane są już przez Wysoką Radę uchwalone i można powiedzieć, 
że bezdyskusyjne na dzień dzisiejszy. W pierwotnym, uchwalonym budżecie było 112 milionów 
złotych, ale przenosząc zadania na lata następne, zmniejszaliśmy deficyt. Zresztą wielokrotnie 
już w tym roku. W tej chwili obligacje są na poziomie 80 mln zł. Jeżeli chodzi o sfinansowanie 
wcześniej zaciągniętych kredytów, jest to zapis pojemniejszy niż nam w tym momencie potrzeba. 
Bo jeśli Państwo spojrzycie na wykaz, jeszcze do tej wcześniejszej uchwały, którą Państwu 
przedłożyliśmy, całość obligacji, 80 mln zł, jest rozpisane na 90 zadań inwestycyjnych,  
z naszego budżetu już uchwalonego. Czyli na tę chwilę całość obligacji jest skierowana na 
inwestycje. Natomiast, jak Państwo wiecie, budżet jest ruchomy. Dochody raz rosną, raz 
maleją. Wydatki również różnie się kształtują. Więc w zależności od tego, jak się ukształtuje 
sytuacja na koniec roku, może się okazać, że nie pociągniemy tych wszystkich obligacji. 
Możemy zmienić obligacje na kredyt EBI, ale zgodnie z decyzją Wysokiej Rady. Będziemy 
przedkładać Państwu wykreślenie tych 80 mln zł z budżetu jako obligacje, a włożenie w to 
miejsce kredytu EBI. To wszystko przed nami. Ale na tą chwilę, żebyśmy mogli rozpocząć prace 
nad przygotowaniem obligacji, konieczne jest podjęcie uchwały. Jeśli chodzi o emisję obligacji, 
nie jest to praca łatwa. Trzeba przygotować całą specyfikację do banków, rozpisać dane,  
przeprowadzić negocjacje z tymi bankami, żeby ostatecznie podpisać umowę z jednym z nich.”       

 
Radni P. P. Bogusław Sak i Robert Homicki - mając na uwadze interes Miasta, 

opowiedzieli się za podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji.  
 
Radny P. Wiesław Buż - krytycznie odniósł się do wypowiedzi Radnego P. Jerzego 

Jęczmienionki, Zwrócił uwagę, że środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone 
głównie na finansowanie zadań majątkowych mających na celu rozwój Rzeszowa. Dodał, że 
radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały zawierający wykaz powyższych zadań. 

 
Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Nie potępiamy tego sposobu kredytowania 

inwestycji. Mówimy o tym, że przy tak dużym zadłużeniu Miasta, jakie jest teraz, to jest 
dodatkowo 80 mln zł, które trzeba spłacić. Moja wcześniejsza wypowiedź odnosiła się do tego, 
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że jako radni mamy dzisiaj głosować, a mamy mało czasu, żeby się szczegółowo zapoznać  
z inwestycjami, które w ten sposób miałyby być finansowane.” 

 
Radny P. Waldemar Wywrocki - poparł wypowiedź Radnego P. Wiesława Buża. Jego 

zdaniem, duża dbałość o estetykę, powoduje większe zainteresowanie Miastem ze strony 
inwestorów. Powyższe wpływa także korzystnie na promocję Rzeszowa.   

 
Radny P. Waldemar Szumny - zgodził się z wypowiedzią Radnego P. Grzegorza 

Koryla. Jego zdaniem, nie wszystkie inwestycje, które mają być finansowane ze środków  
z emisji obligacji, służą rozwojowi Miasta. Jest to kwestia oceny. Jako przykład podał budowę 
szaletów na Bulwarach.  
 

Radny P. Marcin Fijołek - nawiązując do wypowiedzi Radnego P. Waldemara 
Wywrockiego, stwierdził, że inwestorów interesuje przede wszystkim to, jaka jest 
infrastruktura i jakie są warunki do inwestowania. Sprawą drugorzędną są walory estetyczne 
miasta. Jego zdaniem, środki uzyskane z emisji obligacji winny być przeznaczane na zadania  
o charakterze proinwestycyjnym i prorozwojowym. Wyraził zaniepokojenie w związku  
z faktem zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 
dotyczącego rozpoczęcia projektu budowy bloków czynszowych pod wynajem w Rzeszowie, 
zgłoszonego przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.  

 
P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do uwagi przedmówcy, 

stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozpoczęcia 
projektu budowy bloków czynszowych pod wynajem w Rzeszowie został nieprawidłowo  
przygotowany pod względem merytorycznym. Zaproponował rozpatrzenie tematu na kolejnej 
sesji, po przygotowaniu poprawionej wersji projektu uchwały.  

 
P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - powiedziała: „W nowym projekcie uchwały nie 

ma już załącznika z wykazem inwestycji. Jest mowa o tym, że finansujemy deficyt. Natomiast 
zadania, które wchodzą w deficyt, są wyspecyfikowane w budżecie. A więc i budowa szaletów 
na Bulwarach też jest. To zadanie już jest w budżecie. Wszystkie strategiczne, większe 
inwestycje zostały zarachowane do tych 60 mln zł kredytu z EBI. Tam zostały wbudowane 
wszystkie te większe inwestycje. Natomiast tutaj, na tę chwilę, zostały nam drobiazgi. Jest tam 
90 pozycji. Aby zrównoważyć kwotę 80 mln zł przeprowadziłam dzisiaj rozmowę z Regionalną 
Izbą Obrachunkową, żeby zrezygnować z wykazu zadań przy tej uchwale. To niczego nie 
zmienia. Nie zmienia inwestycji, które są zapisane w budżecie. Jest to dla nas ułatwienie, a dla 
Państwa Radnych budżet powinien być wyznacznikiem informacji tego, co zostało uchwalone  
i co będzie finansowane m.in. z emisji obligacji.” 

 
Radny P. Marcin Deręgowski - nawiązując do wypowiedzi Radnego P. Marcina 

Fijołka, zwrócił uwagę, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
rozpoczęcia projektu budowy bloków czynszowych pod wynajem w Rzeszowie został zdjęty  
z porządku obrad na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, ze względów formalno-
prawnych (brak podstaw prawnych do realizacji budownictwa czynszowego, np. w zakresie 
ustalenia wysokości czynszu).  

 
Przystąpiono do głosowania: 
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Uchwała w sprawie emisji obligacji (w nowej wersji wraz  
z autopoprawką) - została przyjęta większością 13 głosów, przy 1 głosie 
przeciwnym, bez głosów wstrzymujących.  

 
Ad. 3 a. 
 
 P. Artur Kondrat - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego – 
przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa 
(projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu). 
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta 

Rzeszowa - została przyjęta jednogłośnie (18 głosami za). 
 
P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - z uwagi na wątpliwości techniczne, 

zarządził przeprowadzenie ponownego głosowania.  
 
Przystąpiono do ponownego głosowania:    
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta 

Rzeszowa - została przyjęta większością 20 głosów, przy 1 głosie przeciwnym 
i 1 głosie wstrzymującym. 

 
Ad. 3 b.   
 

P. Artur Kondrat - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Rzeszowa odrębnych  
obwodów głosowania, w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum 
ogólnokrajowym (projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik  
nr 13 do protokołu). 

 
 
Radny P. Czesław Chlebek - zwrócił uwagę na błąd stylistyczny w tytule projektu 

uchwały. 
 
P. Artur Kondrat - Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego – 

zwrócił się o potraktowanie uwagi jako zasadnej i dokonanie sprostowania oczywistej pomyłki 
w tytule projektu uchwały.  

 
Przystąpiono do dyskusji:  
 
Uchwała w sprawie utworzenia na terenie miasta Rzeszowa odrębnych 

obwodów głosowania, w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
referendum ogólnokrajowym (wraz ze sprostowaniem oczywistej pomyłki  
w tytule) - została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za).  
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Ad. 3 c. 
 
P. Artur Kondrat - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego - 

przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe 
obwody   głosowania,  ustalenia  ich  numerów  i  granic  oraz   siedzib  obwodowych komisji  
wyborczych (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 

 
Radny P. Grzegorz Koryl - poruszył problem niedostosowania obiektów, w których 

usytuowane są lokale wyborcze do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zapytał, czy 
jest możliwość odłożenia przedstawionego projektu uchwały do następnej sesji Rady Miasta.   

 
P. Janina Załuska - Dyrektor Biura Obsługi Prawnej - odpowiedziała, że zgodnie  

z kalendarzem wyborczym nie ma możliwości odłożenia projektu uchwały do następnej sesji 
Rady Miasta. Jeśli chodzi o sugestie co do zmiany usytuowania lokali wyborczych, sprawa jest 
do rozważenia przy kolejnych wyborach.  

 
P. Artur Kondrat - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego – 

wyjaśnił, że siedziby obwodowych komisji wyborczych usytuowane są w miarę możliwości  
w budynkach użyteczności publicznej. Przyznał, że w Domu Strażaka przy ul. Strażackiej 
znajduje się na piętrze siedziba obwodowej komisji wyborczej, co może stwarzać problemy dla 
osób starszych i niepełnosprawnych. Na tym osiedlu nie ma jednak budynku użyteczności 
publicznej, w którym mógłby funkcjonować lokal wyborczy. Zapewnił, że jeśli będą oddawane 
do użytku nowe obiekty użyteczności publicznej, zostaną w nich usytuowane siedziby 
obwodowych komisji wyborczych.  

 
Radny P. Czesław Chlebek - zwrócił się do Radnego P. Grzegorza Koryla o poparcie 

inicjatywy mieszkańców związanej z przeniesieniem siedziby obwodowej komisji wyborczej 
na Osiedlu Przybyszówka do domu rekolekcyjnego.  

 
Przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na   

stałe obwody   głosowania,  ustalenia  ich  numerów  i  granic  oraz   siedzib  
obwodowych  komisji  wyborczych  - została przyjęta jednogłośnie  
(23 głosami za).  

 
Ad. 3 d. 
 
 P. Daniel Sowa - Przewodniczący Rady Młodzieży Rzeszowa XI kadencji - 
przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Rady Młodzieży Rzeszowa XI kadencji.  
Rada Młodzieży Rzeszowa podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 
samorządowej wśród młodzieży.  
Zadaniem Rady Młodzieży Rzeszowa jest m.in.: 

1. kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej; 
2. upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży; 
3. reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych  

i pozarządowych; 
4. działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych; 
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5. zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji 
wpływających na sposób i jakość życia; 

6. działanie na rzecz eliminowania negatywnych zjawisk społecznych oraz patologii  
w środowiskach młodzieżowych. 

W skład Rady Młodzieży wchodzą uczniowie klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.  
Z każdej szkoły wybierani są dwaj przedstawiciele. Radni wybierani są na okres 2 - letniej 
kadencji. Na okres 2 - letniej kadencji powołany jest także zarząd, w skład którego wchodzi 
przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz.  
Rada Młodzieży Rzeszowa XI kadencji funkcjonuje od września 2013 r. do września 2015 r. 
Obecnie Rada Młodzieży Rzeszowa liczy 51 członków. Radni spotykają się raz  
w miesiącu, na spotkaniach ogólnych, w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie.  
Rada Młodzieży Rzeszowa brała czynny udział w organizacji wielu imprez. Na przykład 
„Maraton pisania listów Amnesty International”, Ogólnopolski Finał Konkursu „Ośmiu  
Wspaniałych”, akcja „Ferie w mieście”, akcja „Masz głos - zagłosuj świadomie”.  
Przez okres 2 - letniej kadencji Rada Młodzieży współpracowała z Podkarpackim Centrum 
Debaty Młodzieżowej, z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, z Polską Radą Organizacji 
Młodzieżowych, z Ligą Młodych Wyborców przy Komisji Europejskiej i wieloma innymi 
organizacjami.  
Największym problemem, jeśli chodzi o funkcjonowanie Rady Młodzieży Rzeszowa jest 
zaangażowanie i rotacja radnych. Wskazał na potrzebę szerszej współpracy Miasta z Radą 
Młodzieży, w tym zasięgania konsultacji, zgodnie z art. 5 b ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym. Krytycznie ocenił brak konsultacji z Radą Młodzieży „Strategii Rozwoju Sportu 
Miasta Rzeszowa do 2020 roku”, która będzie przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Wyraził 
chęć jeszcze lepszej współpracy Młodzieżowej Rady z Radą Miasta. Zaproponował, aby radni 
Młodzieżowej Rady Rzeszowa byli zapraszani na Komisje Rady Miasta.    
Podziękował za pomoc i współpracę Radnym P. P. Marcinowi Deręgowskiemu, Andrzejowi 
Decowi, Witoldowi Walawendrowi, Mirosławowi Kwaśniakowi. Podziękowania złożył także 
Dyrektorom Młodzieżowego Domu Kultury Panu Bogusławowi Tomczakowi i Pani Annie 
Gargale.  
 
 Radny P. Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego - podziękował Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Rzeszowa za duże 
zaangażowanie, zwłaszcza w kwestii Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.  
 
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - podziękował Przewodniczącemu 
Młodzieżowej Rady Rzeszowa za współpracę i życzył dalszych sukcesów.   
 
Ad. 4.  
 
1/ 
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że zgodnie  
z § 25 ust. 2 pkt 1 Statutu Miasta Rzeszowa, radni w materiałach na sesję otrzymali 
sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 12 - 25 czerwca 2015 r. 
wraz z kwartalną zbiorczą informacją o udzielonych lub rozliczonych w tym okresie 
zamówieniach publicznych oraz półroczną informacją o niewykonanych uchwałach wraz  
z podaniem przyczyny i informacją o liczbie zwolnionych i przyjętych pracowników Urzędu 
Miasta Rzeszowa (sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.) 
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2/ 
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że do Rady Miasta 
wpłynął raport z realizacji „Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa na lata  
2013 – 2016”. Powyższy temat będzie jednym z punktów obrad kolejnej sesji Rady Miasta. 
 
3/ 
 Radny P. Waldemar Szumny - zwrócił się o przedstawienie na dzisiejszej sesji 
informacji o budowie bloków czynszowych. Nie zgodził się z twierdzeniem, że brak jest 
podstaw prawnych do realizacji budownictwa czynszowego.  
 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do wniosku 
przedmówcy, przypomniał, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
rozpoczęcia projektu budowy bloków czynszowych pod wynajem w Rzeszowie został zdjęty  
z porządku obrad dzisiejszej sesji. Zaproponował rozpatrzenie tematu na kolejnej sesji, po 
przygotowaniu nowej wersji projektu uchwały.  

 
4/ 

Radny P. Waldemar Szumny - zwrócił się o przedstawienie na dzisiejszej sesji 
informacji na temat spalarni odpadów.  

 
P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do wniosku 

przedmówcy, przypomniał, że informacja na temat spalarni odpadów nie została wprowadzona 
do porządku obrad dzisiejszej sesji. Zaproponował rozpatrzenie tematu na kolejnej sesji.   

 
5/ 
 Radna P. Grażyna Szarama - wygłosiła oświadczenie o następującej treści: 
„Oświadczenie w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Szkole Społecznej. Informujemy, że decyzją 
Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca w dniu 30 czerwca 2015 r. została przedłużona umowa 
najmu dla Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie w obiekcie Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego Nr 5 na dwóch piętrach segmentu D tylko o jeden miesiąc, tj. do dnia 31 lipca 
br. W związku z tym sytuacja szkoły jest tragiczna i może doprowadzić do jej całkowitej 
likwidacji. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie oraz kierownictwo Szkoły apelują o rozwagę  
i udzielenie daleko posuniętej pomocy celem zapewnienia niezbędnych warunków lokalowych 
na działanie Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie.” 
 
6/ 
 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi - poinformował, że Komisja wstępnie 
zaproponowała, aby wybory do Rad Osiedli odbyły się pod koniec listopada br.  
 
 Odbyła się przerwa w obradach Rady Miasta. 
 
 Po przerwie, przystąpiono do kontynuowania obrad.  
 
Ad. 5. 
 
 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku” (druk nr 
XIII/9/2015) (projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 
do protokołu). 
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 P. Marcin Deręgowski - Przewodniczący Komisji Sportu i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi - poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały.  
 
 Radny P. Waldemar Kotula - pozytywnie ocenił przedłożony dokument. Zwrócił 
uwagę, że środki przeznaczone na sport w Rzeszowie są dużo niższe w porównaniu do innych 
miast o wielkości podobnej do Rzeszowa.  
 
 Radny P. Grzegorz Koryl - zapytał, czy były zastrzeżenia do „Strategii Rozwoju 
Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku” ze strony klubów sportowych.  
 
 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że nie było 
większych zastrzeżeń do przedłożonego dokumentu ze strony klubów sportowych.  
 
 P. Marcin Deręgowski - Przewodniczący Komisji Sportu i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi - odnosząc się do wypowiedzi Radnego P. Waldemara 
Kotuli, poinformował, że Komisja na swych posiedzeniach wielokrotnie wnioskowała  
o zwiększenie środków na sport w Rzeszowie.     
 
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Jest to jedna z lepszych 
strategii, jaką w ostatnich latach widziałem. Dobra także dlatego, że jest dość ambitna. Jest 
tam wiele zadań postawionych przed Miastem, a także postulat, żeby co roku, w grudniu, Miasto 
przedstawiało sprawozdanie z realizacji strategii. Myślę, że Komisja Sportu i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi łącznie z Panem Prezydentem zadbają o to, żebyśmy  
w 2016 roku mogli otrzymać takie sprawozdanie, aby zorientować się, co z tych zadań 
zapisanych w strategii udało się zrealizować, a co wymaga położenia większego nacisku.”      
 
 P. Witold Walawender - Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji - nawiązując 
do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta, wskazał na celowość przedstawiania 
corocznego sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do roku 
2020.”  Podkreślił, że zarówno „Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku”, 
jak i „Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do roku 2020” będą pomocne w staraniach 
o pozyskanie środków zewnętrznych. 
 
 Radny P. Wiesław Buż - optował za przyjęciem przedłożonej „Strategii Rozwoju 
Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku.” Z satysfakcją stwierdził, że dokument został dobrze 
opracowany.   
 
 Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu Miasta 
Rzeszowa do 2020 roku” – została przyjęta jednogłośnie (18 głosami za). 

 
Ad. 6. 
 
 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017” 
(druk nr XIII/4/2015) (projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik 
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nr 17 do protokołu). Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej,  
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017” - została przyjęta jednogłośnie  
(19 głosami za).  

 
Ad. 7. 
 
 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacji w rejonie al. Sikorskiego w Rzeszowie 
(druk nr XIII/11/2015) (projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym i uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu).  
 
 P. Aleksandra Wąsowicz - Duch - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - prezentując  
koncepcję planowanej strefy rekreacji z elementami ogrodu zoologicznego w Rzeszowie, 
powiedziała: „W ramach współpracy transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina, projekt ten 
jest realizowany przez Gminę Miasto Rzeszów. Jednostką realizującą projekt jest Zarząd 
Zieleni Miejskiej. Jeśli chodzi o informacje o projekcie, to liderem projektu jest Miasto Zamość. 
Pierwszym partnerem projektu jest komitet wykonawczy Miasta Łuck. Partnerem drugim jest 
Gmina Miasto Rzeszów. Okres realizacji projektu to 16 kwietnia 2013 r. W tym roku, na  
16 października, przewidziany jest termin zakończenia realizacji projektu. Działania, jakie są 
po stronie Miasta Rzeszowa, to opracowanie koncepcji strefy rekreacji z elementami ogrodu 
zoologicznego, działania promocyjne, plakaty, ulotki, spot radiowy, publikacje, artykuły  
w prasie lokalnej oraz udział w wizytacjach tematycznych w Zamościu, Łucku oraz Rzeszowie. 
Powstanie koncepcji strefy rekreacji poprzedzone zostało kompleksową analizą potrzeb 
mieszkańców i turystów odwiedzających Rzeszów w zakresie szeroko rozumianej rekreacji. Te 
badania objęły przede wszystkim 1 350 ankiet, które wypełnione zostały przez naszych 
mieszkańców, 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych z ekspertami (byli to przedstawiciele 
stowarzyszeń i instytucji zajmujących się ochroną przyrody i zwierząt, edukacją, rekreacją  
i rozrywką), a także przedstawicielami szkół i uczelni wyższych w Rzeszowie. Zostały także 
przeprowadzone 3 zogniskowane wywiady grupowe z ekspertami oraz 2 otwarte konsultacje 
społeczne z mieszkańcami Rzeszowa w dniach 29 maja oraz 5 czerwca ub. r. Odbyła się także 
konsultacja społeczna z ekspertami, która podsumowała całość przeprowadzonych badań. Jak 
przedstawiały się syntetyczne wyniki badań dotyczące oczekiwań mieszkańców w zakresie 
elementów strefy rekreacji z elementami ogrodu zoologicznego? - W 93 % mieszkańcy 
głosowali za placami zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, za innowacyjnymi placami zabaw, 
za budową obiektów związanych z lotnictwem, symulatorami lotów, kosmonautyką, za 
tematycznymi placami zabaw, za ścianką wspinaczkową na wolnym powietrzu, za astronomią, 
chemią, fizyką, techniką, laserami, robotyką, budową maszyn, elektroniką. Również bardzo 
wysoko mieszkańcy głosowali za kinem polowym, za tarasem widokowym czy też za zadaniami 
związanymi z energią odnawialną i ekologią. Natomiast, jeżeli chodzi o oczekiwania 
mieszkańców dotyczące elementów ogrodu zoologicznego, najwięcej mieszkańców głosowało 
za utworzeniem, w strefie oranżerii, motylarni i woliery z ptakami. Mieszkańcy wskazywali tu 
na bażanty, sowy i jastrzębie. Dużo mieszkańców głosowało także za tym, aby na terenie ogrodu 
zoologicznego pojawiły się małpy, makaki japońskie oraz daniele i renifery. Zgodnie  
z oczekiwaniami mieszkańców i wynikami badań, koncepcja planowanej strefy rekreacji  
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z elementami ogrodu zoologicznego, która jest wynikiem tego projektu zawiera strefę 
edukacyjną, strefę zabaw edukacyjno  - eksperymentalnych, strefę ruchu i sportów zimowych, 
strefę ogrodu botanicznego, strefę ogrodu zoologicznego, strefę gier i zabaw i strefę 
wypoczynku biernego. Wszystkie elementy w koncepcji strefy rekreacji zostały zaplanowane 
tak, aby umożliwiały jej funkcjonowanie zarówno w okresie letnim, jak i w okresie zimowym. 
Strefa rekreacji ma obejmować 24 ha. Dojazd do strefy planowany jest od al. Sikorskiego oraz 
od ul. Robotniczej ul. Spacerową. Zaplanowane są tam wszystkie elementy. Od ul. Sikorskiego 
jest to budynek parku nauki oraz ogród doświadczeń. Są tam również elementy ogrodu 
zoologicznego, oranżeria z motylarnią, ściany wspinaczkowe, tematyczne place zabaw, tor 
saneczkowy oraz trasy zjazdowe. W części sportowej ma się znaleźć ściana wspinaczkowa, tor 
saneczkowy, trasy biegowe, ścieżki rowerowe, trasy narciarskie: 2 narciarskie trasy zjazdowe 
z wyciągami orczykowymi (o długości ok. 200 m oraz 100 m) oraz 1 wyciąg taśmowy (o długości 
ok. 95 m). W strefie gier i zabaw mają się pojawić m.in. „gąsienicowy” tor przeszkód, splash, 
wodne miasto, pudełkowy plac zabaw i wieża z przeszkodami. Jest zaprojektowany taras 
widokowy i labirynt. Ogród doświadczeń i park nauki to kolejne elementy, które mają znaleźć 
się w powyższej strefie. Postawiono tam na zabawy poprzez edukację. Ogród doświadczeń ma 
umożliwić samodzielne przeprowadzanie eksperymentów związanych z fizyką, techniką  
i obserwacją ich efektów oraz zabawy poprzez edukację. Docelowo może służyć również do 
pikniku wiedzy o Rzeszowie. Wnętrze parku nauki zostało podzielone na kilka stref 
tematycznych, m.in. technika, lotnictwo czy energia odnawialna. Budynek ten może zostać 
zaprojektowany jako budynek pasywny z możliwością pełnego wykorzystania energii 
odnawialnej. Dzięki zastosowaniu zielonego dachu parku nauki, całkowicie wtopi się on  
w teren. Najwyższa część budynku została zaprojektowana jako całoroczna restauracja  
z tarasem widokowym na panoramę parku oraz miasto Rzeszów. Park nauki przewidziany jest 
dla młodzieży szkolnej do ciekawych lekcji tematycznych, praktycznych warsztatów z techniki, 
przyrody czy chemii. W strefie ogrodu botanicznego zaprojektowano oranżerię z motylarnią  
w formie nowoczesnego, przeszklonego budynku z egzotycznymi gatunkami roślin - drzew, 
krzewów i kwiatów. Przy ścieżkach edukacyjnych w ogrodzie botanicznym zostaną nasadzone 
gatunki drzew z różnych stref klimatycznych z interaktywnymi tablicami informacyjnymi,  
a także możliwością wygodnego dotarcia do nich i dotknięcia, głównie dla osób 
niedowidzących oraz niewidomych. Jakie działania promocyjne zostały do tej pory wykonane 
przez nasze miasto? - To przede wszystkim plakaty i ulotki informacyjne oraz spot radiowy. 
Pojawiły się także artykuły promocyjne w prasie lokalnej. Jeżeli chodzi o podsumowanie 
prezentacji koncepcji strefy rekreacji, postawiono na innowacyjne rozwiązania w zakresie 
turystyki, rekreacji i edukacji. Jest to kompleksowa oferta, która spełnia oczekiwania szerokiej 
grupy mieszkańców i turystów. Powstanie strefy rekreacji z elementami ogrodu zoologicznego 
wpłynie na wzrost konkurencyjności miasta Rzeszowa, w tym także na wzrost turystyki. 
Szacunkowy koszt wykonania strefy rekreacji z elementami ogrodu zoologicznego, to ok.  
100 mln zł. Zadanie z tą kwotą jest rozpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Rzeszowa. Staramy się o dofinansowanie projektu. Koncepcja strefy rekreacji została złożona 
jako wniosek do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na 
modelową rewitalizację miast, z możliwością 100 % dofinansowania kompleksowej 
dokumentacji oraz doradztwa eksperckiego. Fiszka koncepcji została również złożona do 
programu rewitalizacji obszaru funkcjonalnego. Staramy się również o dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, 
jak również z programów współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina oraz 
programów operacyjnych infrastruktura i środowisko. Jaki sukces koncepcji tej strefy widzimy 
na tę chwilę? - Przede wszystkim bardzo duże zainteresowanie ze strony partnerów projektu, 
ale także władz i instytucji współpracy międzynarodowej z Ukrainy. Na prośbę Wydziału 
Współpracy Międzynarodowej Łucka, koncepcja strefy rekreacji była pokazana na warsztatach 
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planowania przestrzennego w Łucku w formie dużych plansz. Jesteśmy również zaproszeni do 
udziału w prestiżowym kongresie planowania przestrzeni miast do Lwowa w lipcu br. Kończąc,  
proszę o przyjęcie przedstawionej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie kolejnym elementem do 
tego, aby taka strefa powstała na terenie miasta Rzeszowa.”  
(Załączniki graficzne stanowią załącznik nr 19 do protokołu). 
 
 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - uzupełniając, powiedziała: 
„Teren, o którym mowa w projekcie uchwały, został wskazany w studium jako teren  
z kierunkiem zagospodarowania rekreacja w zieleni. W poprzednich planach teren ten był 
przeznaczony na budowę cmentarza. Z uwagi na to, że drugi cmentarz będzie w Zwięczycy, 
nastąpiła zmiana kierunku zagospodarowania tego terenu. Stąd teren został wskazany na takie 
zagospodarowanie, jak w przedłożonym projekcie uchwały. Dodatkowe tereny, poprzez 
włączenie lasów, umożliwią uzupełnienie programu o park leśny.” 
 
 Radny P. Bogusław Sak - pozytywnie odniósł się do zaprezentowanej koncepcji 
planowanej strefy rekreacji z elementami ogrodu zoologicznego w Rzeszowie. Podziękował za 
działania podejmowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w zakresie dbałości o estetykę miasta.   
 
 Radny P. Witold Walawender – zapytał, czy nie było sprzeciwu ze strony organizacji 
ochrony zwierząt w odniesieniu do koncepcji planowanej strefy rekreacji z elementami ogrodu 
zoologicznego w Rzeszowie.        
 

P. Aleksandra Wąsowicz - Duch - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - 
odpowiedziała: „Nie było żadnych głosów sprzeciwu w trakcie konsultacji. Strefa ogrodu 
zoologicznego wzbudziła największe zainteresowanie i najwięcej kontrowersji. Uwzględniliśmy 
tu przede wszystkim głosy mieszkańców, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie tej strefy, 
i którzy obawiali się bliskości tego elementu, czyli odgłosów zwierząt. Strefa ogrodu 
zoologicznego została umieszczona w takim miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzała 
mieszkańcom. Nie było sprzeciwu ze strony organizacji działających na rzecz ochrony 
zwierząt.” 

 
Radny P. Robert Homicki - zapytał, jak miałaby przebiegać realizacja inwestycji.    
 
P. Aleksandra Wąsowicz - Duch - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - 

odpowiedziała: „Na tę chwilę, w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizacja przedsięwzięcia 
jest przewidziana do zakończenia w 2022 r. W budżecie Miasta Rzeszowa, w tym roku, mamy 
zapisane środki w wysokości 200 tys. zł. W kolejnych dwóch latach mamy przewidziane środki 
na dokumentację projektową. Przez kolejne trzy lata chcemy wykonać dokumentację 
projektową. Chcemy wykonać dokumentację tak, aby była podzielona na etapy, żeby 
ewentualnie wnioski o dofinansowanie można było składać etapowo.”     

 
Radny P. Stanisław Ząbek - z satysfakcją odniósł się do przedstawionej koncepcji 

planowanej strefy rekreacji z elementami ogrodu zoologicznego w Rzeszowie. Podkreślił, że 
powyższa koncepcja jest zgodna z oczekiwaniami mieszkańców miasta i jest wymiernym 
efektem poszerzenia granic Rzeszowa.  

 
Przystąpiono do głosowania:  
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Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacji  
w rejonie al. Sikorskiego w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie  
(20 głosami za).  

 
Ad. 8. 
 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 267/4/2015 przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie (druk  
nr XIII/12/2015) (projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym i uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu).  

 
Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 przy ulicy Bohaterów 
Westerplatte w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za).  

 
Dalszą część obrad prowadził P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Rzeszowa.  
 

Ad. 9. 
 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 260/12/2013 pomiędzy al. Powstańców Warszawy a al. gen. W. Sikorskiego  
w Rzeszowie - część I (druk nr XIII/13/2015) (projekt uchwały wraz z załącznikami  
i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

 
P. Robert Kultys - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej - 

przedstawił opinię Komisji na temat przedłożonego projektu uchwały: „W związku  
z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 260/12/2013 
pomiędzy al. Powstańców Warszawy a al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie - część I, Komisja 
Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa zwraca się z wnioskiem dotyczącym projektu 
planu dla II części tego terenu. Komisja jednomyślnie uznała, że dla terenów położonych po 
stronie zachodniej w stosunku do terenów, o których mowa w ww. planie, powinno być 
utrzymane takie samo strefowanie jak w części już opracowanej, tj. usytuowanie zabudowy 
mieszkaniowej w południowej części terenu w sąsiedztwie istniejących domów mieszkalnych 
oraz dopuszczenie powierzchni komercyjnych tylko od strony al. Powstańców Warszawy. 
Jednocześnie Komisja wnioskuje, aby zapewnić kształtowanie zabudowy od strony  
al. Powstańców Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia odpowiednio dużej 
minimalnej wysokości elewacji oraz jakości materiałów elewacyjnych. Ww. wniosek został 
przyjęty jednomyślnie (6 głosami „za”) (opinia Komisji stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

 
Radna P. Jolanta Kaźmierczak - zgłosiła uwagę do opinii Komisji Gospodarki 

Przestrzennej. Zdanie trzecie opinii, poddanej pod głosowanie podczas posiedzenia Komisji,  
brzmiało następująco: „Jednocześnie Komisja wnioskuje, aby zapewnić kształtowanie 
zabudowy od strony al. Powstańców Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia 
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wyższej wysokości elewacji niż w obecnym planie oraz odpowiedniej jakości materiałów 
elewacyjnych.” 

 
P. Robert Kultys - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej - odnosząc 

się do zgłoszonej uwagi, powiedział, że jest to jedynie kwestia redakcji treści wniosku. 
 
P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „W moim przekonaniu, 

plan w takim kształcie nie powinien być dzisiaj uchwalany. Zacznę od tego, że historia 
przygotowania powyższego planu jest długa. Uczestniczyłem w tym o tyle, że jako członek 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej zgłaszałem wnioski, żeby inaczej podejść 
do tej sprawy. Pierwszy mój zarzut dotyczy tego, że w tym obszarze dopuszczamy zbyt dużą ilość 
obiektów handlowych wielkopowierzchniowych. Państwo orientujecie się, że w tej części 
naszego miasta jest już Tesco, nieopodal Leclerc, Plaza itp. Krótko mówiąc, w tej części miasta, 
która w istocie rzeczy jest zabudowana osiedlami mieszkaniowymi, jest już dużo obiektów 
wielkopowierzchniowych. A my chcemy jeszcze dopuścić następne tego typu obiekty po drugiej 
stronie ulicy. Kiedy przystępowaliśmy do opracowania tego planu w oparciu o studium, które 
moim zdaniem, też zostało niefortunnie uchwalone, bo dopuściło tego typu obiekty, projekt 
planu przewidywał alternatywnie albo zabudowę mieszkaniową albo obiekty handlowe 
wielkopowierzchniowe lub usługi. Przy czym, w założeniach tego planu było stwierdzenie, że  
w jednym kwartale, jednym z czterech, może być mieszkaniówka albo usługi. A więc albo obiekt 
wielkopowierzchniowy lub innego rodzaju usługi albo mieszkaniówka. W moim przekonaniu, 
powinniśmy natomiast wymagać od inwestorów, żeby w tym miejscu powstawały biura, czyli 
innego rodzaju usługi. Jest teraz w Polsce, i nie tylko, taki trend, żeby tworzyć miejsca pracy, 
usługi BPO - Business Process Offshoring, których rozwój jest bardzo dynamiczny w naszym 
kraju. W Krakowie, Wrocławiu, w Warszawie już mniej, bo obiekty biurowe są tam za drogie, 
bardzo intensywnie ta sfera usług się rozwija. Pierwszy obiekt tego rodzaju powstaje  
w Rzeszowie w rozwidleniu ul. Lubelskiej i ul. Warszawskiej. Tymczasem my chcemy dopuścić 
do sytuacji, w której w terenie objętym opracowaniem planu powstanie kolejny obiekt 
wielkopowierzchniowy, a więc miejsca pracy, powiedzmy to sobie szczerze, niższej jakości. Jest 
tam wielkie osiedle Nowe Miasto i osiedle, które powstaje na Drabiniance, która w tej chwili 
jest najszybciej rozwijającym się osiedlem w naszym mieście i gdzie najszybciej przybywa 
mieszkańców. A my chcemy dopuścić do sytuacji, żeby powstały tam kolejne obiekty 
wielkopowierzchniowe. Natomiast nie myślimy o tym, żeby stwarzać szanse na tworzenie miejsc 
pracy o wyższej jakości. Przyjęcie planu spowoduje m.in. to, że jak mieszkańcy wprowadzą się, 
to będą musieli jeździć do pracy do innych części miasta. To z kolei wygeneruje większy ruch 
na ulicach, a przez to teren stanie się monotematyczny. Będą tam bloki i obiekty handlowe 
wielkopowierzchniowe. Z tego powodu uważam, że przyjęcie takiego planu, byłoby błędem. Co 
więcej, plan był przygotowany na wszystkie cztery kwartały. Tymczasem dzisiaj dowiadujemy 
się, że na skutek wniosku, jak rozumiem potencjalnego inwestora, tych dwóch obszarów nie 
będziemy na razie uchwalać, ponieważ inwestor chce zgody na cały ten obszar na obiekt 
wielkopowierzchniowy. Nie wiem dokładnie, o co chodzi ani kim jest ten inwestor czy 
wnioskodawca. Skutek, gdybyśmy przyjęli ten plan, będzie dramatyczny. Może się bowiem 
okazać, że z tych czterech kwartałów, trzy kwartały będą zabudowane obiektami 
wielkopowierzchniowymi. To jest oczywiście wizja, którą uznaję za katastroficzną. Tutaj może 
powstać, w oparciu o plan, który teraz chcemy uchwalić, obiekt wielkopowierzchniowy.  
W perspektywie może się okazać, że dostaniemy propozycję uchwalenia planu dopuszczającego 
nie dwa, ale jeden duży obiekt wielkopowierzchniowy. Z mediów mogliśmy dowiedzieć się, że 
w tej części miasta planowany jest obiekt „Agata Meble”. Rzeczywiście przydałby się pewnie  
w Rzeszowie taki obiekt handlowy, ale przecież nie w tym miejscu. Już dawno temu spotkaliśmy 
się z zarzutami, że dopuściliśmy tutaj lokalizację Tesco, a po drugiej stronie Leclerc. Te zarzuty 
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były o tyle niesprawiedliwe, że w tamtym czasie, kiedy te obiekty powstawały, nie było  
w ustawach zapisu, które upoważniały radę gminy do wydawania zgody na obiekt handlowy  
o powierzchni powyżej 2 tys. m2. Dzisiaj już takie uprawnienia mamy, a one są po to, żebyśmy 
sterowali tym, jak przestrzeń miejska wygląda. Proszę zauważyć, że w innych większych 
miastach tego typu obiekty handlowe są lokalizowane daleko poza granicami, które uznajemy 
za śródmieście. Podczas dyskusji na Komisji na temat tego planu padały różne zarzuty. Byłem 
autorem jednego z nich. Otóż, ten plan przewiduje ilość miejsc parkingowych na jedno 
mieszkanie o wskaźniku 1,2. Proszę zobaczyć, jak bywacie Państwo na osiedlu Spółdzielni 
„Projektant” w rejonie ul. Krośnieńskiej, jak tam wygląda sytuacja wieczorem. Ten 
współczynnik w dzisiejszych czasach, przy tej ilości samochodów, jaką dysponują rzeszowianie, 
jest po prostu za mały. Ten sam plan przewiduje 30 % powierzchni biologicznie czynnej. Otóż, 
łatwo domyślić się, jaki będzie skutek przyjęcia takich parametrów. Po pierwsze, miejsc 
parkingowych będzie zdecydowanie za mało. Poza tym z doświadczenia wiemy, że developerzy 
potrafią skutecznie symulować miejsca parkingowe, których w rzeczywistości później nie ma. 
Po drugie, za niedługo okaże się, że teren zielony, te 30 %, w planach będzie, ale zostanie przez 
mieszkańców zajeżdżone. Po paru latach w miejscach, które dziś w planach zagospodarowania 
tej przestrzeni, przedstawione są jako teren zielony, zieleń zniknie. Bo kiedy mieszkańcy się 
wprowadzą, powiedzą, że nie mają gdzie parkować samochodów i spowodują, że powstaną tam 
parkingi. Krótko mówiąc, takie planowanie, moim zdaniem, jest pozbawione racji. Otrzymałem 
odpowiedź na postulat, żeby wskaźnik 1,2 zwiększyć do 1,5, że  jest to obszar śródmiejski, a w 
takim obszarze nie można stawiać tak wysokich wymagań co do ilości miejsc parkingowych. 
Nie zgadzam się z taką odpowiedzią. Po pierwsze, mamy wyjątkową okazję zagospodarowania 
przestrzeni, która dzisiaj jest pusta. W miastach tego rodzaju, jak Rzeszów, mało już jest takiej 
przestrzeni, gdzie można swobodnie zaprojektować mądre i roztropne zagospodarowanie 
takiego obszaru. Po drugie, jeżeli używamy argumentu, że jest to przestrzeń śródmiejska, to 
dlaczego chcemy tam zlokalizować obiekt wielkopowierzchniowy? Przecież tam będzie 
olbrzymi parking, czyli asfalt i pusty dach. Chcieliśmy wymóc przynajmniej tyle, żeby ten obiekt 
wielkopowierzchniowy nie był typowym blaszakiem. W planie jest zapisane, że jego wysokość 
może być od 8 do 50 metrów. Wiadomo, że 8 metrów, to jest mniej więcej jedna kondygnacja 
takiego obiektu. Chcieliśmy, aby w zmianie zapisać, że byłby to obiekt przynajmniej 12 metrowy 
lub wyższy. Mogłoby to spowodować, że jeśli już tam będzie obiekt wielkopowierzchniowy, to 
przynajmniej byłby dwukondygnacyjny i z odpowiednią architekturą. To spotkało się ze 
sprzeciwem ze strony projektantów, którzy twierdzą, że tego typu zmiany nie można tak 
wprowadzić. Mam wątpliwości, czy tego typu zmiana wymagałaby przejścia od nowa całej 
procedury uchwalania planu. Dlatego tym bardziej uważam, że tego planu nie powinniśmy 
dzisiaj uchwalać. Pytałem również o infrastrukturę społeczną. Jak już mówiłem, Drabinianka 
jest bardzo szybko rozwijającym się osiedlem. Gdzie więc tam będzie teren zielony, gdzie będzie 
żłobek, przedszkole i szkoła. Otrzymałem odpowiedź, że zaplanowano spory obszar na 
Drabiniance pod szkołę, jednak usytuowany w południowej części osiedla. Natomiast nie 
otrzymałem odpowiedzi, jeśli chodzi o próbę zbilansowania ilości mieszkańców, a co za tym 
idzie ilości dzieci na tym osiedlu. Dzisiaj mieliśmy mieć na sesji spór, jak zagospodarować 
Szkołę Podstawową Nr 23. Widać z tego, że w tym rejonie już nie za bardzo są wolne miejsce 
w szkole dla dzieci, które pewnie przybędą, jak powstaną nowe bloki. Oczekiwałbym więc, że 
cały ten obszar zostanie zaprojektowany i zaplanowany kompleksowo, i że zostanie to wykonane 
na podstawie stosownych analiz. Przecież da się obliczyć, ile tam będzie mieszkańców, ile 
urodzi się lub przybędzie dzieci, gdzie te dzieci będą chodziły do żłobków, przedszkoli i szkoły, 
i gdzie będzie teren zielony. Bo na razie wygląda to tak, że większość tego obszaru oddajemy 
developerowi pod zabudowę. Reasumując, ponieważ na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Przestrzennej nie uzyskałem ze strony projektantów żadnego ustępstwa w stosunku do 
postulatów, które zgłaszałem w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, zgłaszam 
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wniosek o odrzucenie tego planu i skierowanie do ponownego rozpatrzenia, i być może 
uwzględnienia części tych wniosków. Przede wszystkim wnioskuję, żebyśmy poważnie 
zastanowili się nad tym, jak chcemy projektować i planować przestrzeń w naszym mieście,  
a w szczególności na tym perspektywicznym obszarze.”        

 
Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Przestrzennej zgłaszaliśmy uwagi do projektu planu. Większością głosów członków Komisji, 
nie zostały one uwzględnione. Pani Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa wyjaśniła, że 
jest procedura zgłaszania uwag do projektu planu. Uważam, że wniosek Przewodniczącego 
Rady Miasta o ponowne skierowanie tematu do Komisji, jest jak najbardziej zasadny, ponieważ 
uwagi do planu można była zgłaszać do dnia wczorajszego. Nie otrzymaliśmy tej informacji od 
pracowników Biura Rozwoju Miasta. Przewodniczący Rady Osiedla Drabinianka 
poinformował nas dzisiaj, że uwagi do projektu planu można było zgłaszać  
w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca br. Gdyby pracownicy Biura Rozwoju Miasta 
poinformowali nas o tym na posiedzeniu Komisji, gdy zgłaszaliśmy uwagi, zresztą 
Przewodniczący Rady Miasta zgłaszał uwagi do tego projektu planu na każdym posiedzeniu 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, sformalizowalibyśmy pisemnie tę uwagę. 
Poza tym nie wiadomo, czy pocztą z wczorajszą datą nie przesłano uwag do projektu planu. 
Dlatego uważam, że ten plan nie powinien zostać przedstawiony Radzie Miasta na dzisiejszej 
sesji do uchwalenia.” 

 
P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - odnosząc się do wypowiedzi 

Radnej P. Jolanty Kaźmierczak, zauważył, że praktycznie na każdej sesji Rada Miasta uchwala 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a tym samym informacja dotycząca 
terminów zgłaszania uwag do projektu planu jest znana. Stwierdził: „To wszystko określone jest 
w stosownych przepisach prawa. Postępujemy zgodnie z prawem. Każde uchwalenie 
miejscowego planu to jakiś consensus, jakaś zgoda, jakieś porozumienie. Chciałbym zwrócić 
uwagę, że plan przeszedł całą procedurę uchwalania. Został uzgodniony przez 16 instytucji. 
Odbyła się dyskusja publiczna. Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, 
większością głosów, podjęła decyzję pozytywną. Podobnie Komisja Gospodarki Przestrzennej, 
większością głosów, podjęła decyzję, że jest to dobry plan. To jest plan, który przeszedł długą  
i skomplikowaną procedurę. Dlatego został przedłożony pod obrady dzisiejszej sesji. Myślę, że 
jest to plan, który - jak każdy inny - posiada swoje zalety i swoje wady. Uważam, że jest to dobry 
plan i powinien zostać uchwalony.” 

 
Radny P. Robert Homicki - stwierdził: „Zgadzam się z wypowiedzią Zastępcy 

Prezydenta Miasta P. Marka Ustrobińskiego, że ten plan, podobnie jak każdy inny, ma swoje 
plusy i minusy. Chciałem także przychylić się do stanowiska Przewodniczącego Rady Miasta, 
który mówił, aby zmienić podejście do rozwoju i rozbudowy miasta. Członkowie Komisji 
Przedsiębiorczości wiedzą doskonale o tym, że inwestorów z zakresu BPO jest dużo i że chcą 
oni przychodzić do Rzeszowa, natomiast w tym momencie nie przychodzą, bo nie mają dokąd. 
Alternatywa, żeby np. w tym miejscu wybudować biurowce, moim zdaniem, jest bardzo dobrym 
pomysłem. Choćby z tego względu, że rzeczywiście będą to miejsca pracy innej jakości niż 
miejsca pracy w obiektach handlowych, a co za tym idzie miasto będzie miało inną jakość. 
Należy też zdawać sobie sprawę z tego, że musimy wykorzystać te 5 czy 10 minut, kiedy firmy  
z zakresu BPO są zainteresowane wejściem do Rzeszowa. Jeżeli nie damy im powierzchni 
biurowych, to one za chwilę znajdą się w Kielcach czy w Gliwicach, a do Rzeszowa nigdy już 
nie wrócą.” 
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P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zapytał: „Czy dobrze 
zrozumiałem, że dzisiaj dyskutujemy o jednym dopuszczeniu mieszkaniówki i jednym 
dopuszczeniu obiektu handlowo - usługowego?”      

 
P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała:  

„W południowej części planowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ze 
stopniowaniem wysokości. W północnej części droga serwisowa z włączeniem z al. Powstańców 
Warszawy, parkingi i obiekt usługowy, w tym dopuszczenie handlu w szerokim spektrum 
możliwości. Również obiekty biurowe do 40 metrów. Jeżeli inwestor wybierze taką opcję, ten 
plan daje mu taką możliwość.” 

 
Radny P. Robert Kultys - stwierdził: „Zdecydowanie popieram to, co mówił 

Przewodniczący Rady Miasta, że byłoby skandalem, gdybyśmy dopuścili do tego, żeby na tym 
terenie powstały blaszaki. Chyba nie ulega wątpliwości, że po likwidacji ogródków 
działkowych, ten teren jest jednym z najlepszych terenów inwestycyjnych w Rzeszowie.  Dlatego 
Miasto powinno zrobić wszystko, żeby funkcjonująca tam zabudowa była różnorodna  
i centrotwórcza. Byłoby wielkim skandalem, gdyby Miasto dopuściło do tego, żeby na ¾ tego 
terenu powstały blaszaki. Z uwagi na powyższe Komisja Gospodarki Przestrzennej, na mój 
wniosek, skierowała do Prezydenta Miasta stanowisko o tym, aby na dalszym etapie prac nad 
drugą częścią tego planu uwzględnić strefowanie. Zabudowa komercyjna ma być jedynie od 
strony al. Powstańców Warszawy, jako ruchliwej arterii komunikacyjnej. Natomiast 
południowy fragment tych terenów ma być przeznaczony na zabudowę mieszkaniową, która 
może spokojnie funkcjonować obok istniejących domów jednorodzinnych. Dlatego uważamy, 
że należy tego bezprzecznie dopilnować w pracach nad dalszą częścią planu.  Natomiast co do 
wniosku Przewodniczącego Rady Miasta, żeby odrzucić ten fragment planu, wydaje mi się, że 
taki wniosek jest zbyt daleko idący. Otóż, na początkowym etapie prac nad tą inwestycją 
inwestor planował, żeby cały ten teren był wykorzystany komercyjnie, pod wynajem na biura 
od strony ulicy i na wielki market budowlany w głębi terenu. Klub Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości w tamtej kadencji, przed przystąpieniem do sporządzenia planu, przed 
uchwałą, która rozpoczyna prace nad planem, postawił inwestorowi warunek, że zgodzi się 
poprzeć ten plan, jeżeli inwestor zgodzi się odstąpić od planów budowy płaskiego marketu na 
południowych terenach. Że na tamtych terenach zdecyduje się na inwestycję mieszkaniową, ale 
komercja będzie dopuszczona jedynie od strony al. Powstańców Warszawy. Nie był to tylko 
wymysł Klubu Radnych PiS, ale apelowali o to mieszkańcy, m.in. Przewodniczący Rady Osiedla 
Drabinianka. To zostało zaproponowane inwestorowi jako pewne rozwiązanie kompromisowe, 
zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Z satysfakcją muszę powiedzieć, że inwestor po pewnym 
czasie zgodził przyjąć się te warunki. Dlatego poparliśmy w tamtej kadencji przystąpienie do 
rozpoczęcia prac nad projektem planu. Dzisiaj otrzymaliśmy plan, zgodny z naszym 
wcześniejszym stanowiskiem. Wczoraj Klub Radnych PiS, po przeanalizowaniu zapisów planu, 
uznał, że jest to wypełnienie tych zobowiązań, które inwestor wcześniej przyjął, że w części 
terenu, i to w mniejszej części, zaproponuje inwestycję komercyjną. Proszę zwrócić uwagę, że 
ten teren jest znacznie mniejszy od tego terenu, który jest przeznaczony na mieszkaniówkę. 
Uważamy, że ten plan poszedł w dobrym kierunku. Zdecydowanie powiększa wagę 
mieszkaniówki, natomiast zmniejsza powierzchnię komercyjną. Tego samego oczekujemy  
w dalszych pracach nad drugą częścią tego planu. To jest dla nas warunek przyjęcia drugiej 
części tego planu. Co do sklepu „Agata Meble”, o czym mówił Przewodniczący Rady Miasta, 
mnie to o tyle cieszy, że jest mowa o takiej marce. Bo jest to firma polska, firma płacąca podatki 
w Polsce, co dzisiaj, przy tej skali wyprowadzania zysku przez duże sieci handlowe poza granice 
naszego kraju, też powinno mieć znaczenie. Czytałem, że wiele osób chciało, żeby tam powstała 
IKEA. Po pierwsze, żeby IKEA tam powstała, potrzebowałaby 4 takich terenów. Wiem, jaki 
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wielki aplauz jest, aby w Rzeszowie powstała IKEA. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili 
mówimy o firmie polskiej, płacącej podatki w Polsce. To jest naprawdę ważna rzecz. Po drugie, 
proszę wziąć pod uwagę architekturę sklepów IKEI i sklepów „Agata Meble”. Budynki firmy 
„Agata Meble” są dwukondygnacyjne, z dużą ilością przestrzeni. Może to nie jest świetna 
architektura, ale na pewno nie są to takie blaszaki, jakie niektórzy inwestorzy chcieliby 
budować. Wydaje mi się, że być może mamy szczęście, że mówimy o tego typu 
zagospodarowaniu, a nie zwykłym blaszaku. Nie łudźmy się jednak, bo jako radni nie mamy 
wpływu na to, jaka firma będzie tutaj funkcjonowała.  Dzisiaj to jest „Agata Meble”, a jutro 
może to być zupełnie inna firma. Chciałbym, żeby to była firma polska, z dwukondygnacyjną 
architekturą, a nie parterową. To na pewno jest zysk dla tego miejsca. Przy okazji, sklep 
meblowy, asortyment meblowy, przy tej ilości budowanych mieszkań w Rzeszowie, to chyba 
dobry pomysł, żeby rzeszowianie nie jeździli do IKEI do Krakowa i tam kupowali meble, tylko 
żeby kupili je w Rzeszowie. To tak na marginesie. Ostatnia rzecz dotycząca wypowiedzi 
Przewodniczącego Rady Miasta w kwestii wymuszenia na inwestorze, aby w tym miejscu 
wybudować biurowce. Kwestia wymuszania rodzaju inwestycji, to sprawa dość delikatna. 
Miasto ma prawo do tego, żeby regulować te kwestie, ale te sprawy muszą być rozważane 
delikatnie. W tej chwili w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej powstaje obiekt biurowy na 15 tys. 
m2. Przy ul. Lubelskiej będzie wydane pozwolenie na drugi taki obiekt, również na 15 tys. m2. 
W kompleksie firmy Developres będzie powstawał trzeci taki obiekt, również na kilkanaście 
tysięcy metrów. Przy Sądzie Rejonowym jest na ukończeniu plan, gdzie też mają powstać 
biurowce o powierzchni ok. 20 - 25 tys. m2. To daje w sumie 70 tys. m2 powierzchni pod wynajem 
biur. Czy rynek jest w stanie udźwignąć taką powierzchnię pod wynajem? A niektórzy radni 
chcieliby zmusić kogoś, żeby tam budował biurowce. Ja bym na to uważał. Co prawda 
zdecydowanie trzeba zabiegać o to, żeby na terenie objętym opracowaniem tego planu 
architektura i funkcje były różnorodne. Żeby nie było tam takiej monokultury blaszaków, 
monokultury handlowej. Tutaj te tereny prawdopodobnie zapełnią się nie tylko w jednej 
ćwiartce, ale pewnie i w dwóch ćwiartkach, zabudową mieszkaniową. Także dalej na południe, 
przy ul. Nowowiejskiej, gdzie też są plany, żeby powstało duże osiedle mieszkaniowe. Przy takiej 
ilości budynków mieszkalnych tam będzie również potrzebny handel i usługi. Nie możemy 
myśleć takimi kategoriami, żeby wszystko zapełnić mieszkaniówką, zwłaszcza, że jak byśmy 
podsumowali plany wszystkich deweloperów w Rzeszowie, podaż mieszkań na rynku jest też 
bardzo duża.  Uważajmy więc, żeby nie przesadzić ze zmuszaniem inwestorów do jednolitego 
wykorzystania danego terenu. Moim zdaniem ten teren powinien być różnorodnie 
zagospodarowany, zarówno na mieszkaniówkę, handel, jak i biura. Powinniśmy zapewnić  
w miarę różnorodność i nie dopuścić do tego, aby iść w kierunku najprostszej monokultury 
płaskich blaszaków, bo w tym miejscu byłoby to ewidentnym błędem. Przy tak dużych terenach 
inwestycyjnych musimy mieć świadomość, żeby była tam różnorodna funkcja. Dlatego uważam, 
że przy zapewnieniu odpowiedniego strefowania, i podobnego strefowania w tej drugiej części, 
ta pierwsza część planu jest do przyjęcia.” 

 
Radny P. Stanisław Ząbek - odnosząc się do dyskusji, zwrócił uwagę, że istotną 

sprawą winno być zapewnienie należytego bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń 
powodziowych tego terenu. Wskazał na potrzebę monitorowania powyższej kwestii. 

 
Radny P. Witold Walawender - zaapelował o większą dyscyplinę podczas obrad Rady 

Miasta oraz przestrzeganie zapisów Statutu Miasta w kwestii czasu wystąpień radnych. 
Opowiedział się za zakończeniem dyskusji i przyjęciem przedłożonej uchwały. Zwrócił uwagę, 
że odrzucenie projektu uchwały może w konsekwencji spowodować rezygnację inwestora  
z realizacji planów, co będzie skutkować dalszym niezagospodarowaniem terenu.    
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P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do uwagi 
Radnego P. Witolda Walawendra, powiedział, że jego zdaniem przy tematach szczególnie 
kontrowersyjnych czas wypowiedzi radnych może być dłuższy niż określony w Statucie 
Miasta.  

 
Radny P. Marcin Deręgowski - nawiązując do dyskusji, zwrócił uwagę, że przyjęcie 

planu umożliwi m. in. to, że w rejonie objętym opracowaniem planu powstanie kolejny 
hipermarket. Pod rozwagę radnych poddał, czy w związku z powyższym są za wspieraniem 
tego typu obiektów, a co tym idzie tworzeniem miejsc pracy z wynagrodzeniem w wysokości 
najniższej krajowej. Kończąc, powiedział: „Idźmy w kierunku tworzenia miejsc pracy z sektora 
BPO i uchwalajmy plany związane z tworzeniem miejsc pracy za godne pieniądze, a nie miejsc 
pracy za najniższą krajową.”     

 
Radny P. Waldemar Kotula - odnosząc się do wypowiedzi Radnego P. Marcina 

Deręgowskiego, powiedział, że jest za budową obiektów biurowych, ale niekoniecznie na 
terenie objętym opracowaniem planu. Wskazał, że w tym rejonie są już zlokalizowane budynki 
biurowe, m. in. w „Respanie” i „Galerii Rejtan”.  

 
Radny P. Robert Kultys - ponownie zabierając głos, powiedział: „Zastanawiałbym się, 

czy akurat w tym planie powinniśmy używać sformułowania hipermarket. Żeby powstał taki 
klasyczny hipermarket, potrzebny jest cały teren po lewej stronie, czyli druga część planu. Teren 
objęty pierwszą częścią planu jest znacznie mniejszy niż teren np. na Tesco czy Leclerc. Dlatego 
myślę, że inwestor zamierza wybudować tu dwukondygnacyjny budynek żelbetowy. Owszem, 
będzie to budynek handlowy wielkopowierzchniowy, ale nie nadużywajmy w tym przypadku 
określenia hipermarket.” 

 
Radny P. Grzegorz Koryl - opowiedział się za przyjęciem przedłożonej uchwały. 

Krytycznie odniósł się do stanowiska radnych Klubu Platformy Obywatelskiej w kwestii 
podejścia do inwestorów. Powiedział: „Odwlekanie decyzji to kolejne dwa lata. Inwestorzy, 
obecni i kolejni, są bardzo wyczuleni na traktowanie z należytą powagą pewnych ustaleń. Były 
konsultacje, został wypracowany pewien kompromis, inwestor poszedł na ustępstwa, co dla 
mieszkańców okolicznych domków jednorodzinnych było bardzo istotne. Tam, gdzie miał 
powstać hipermarket budowlany, teraz powstaje jedno z ładniejszych osiedli i ma powstać nie 
blaszak, ale dwukondygnacyjny budynek. Dlatego uważam, że blokowanie inwestorów nie jest 
najlepszym rozwiązaniem. Była już mowa o tym, że monokultura płaskich blaszaków w tamtym 
miejscu jest nie do przyjęcia i że strefowanie jest bardzo ważne. Moim zdaniem, dobrym 
pomysłem było podzielenie planu na dwie części, z których teraz mamy głosować pierwszą  
z nich.” 

 
Radny P. Witold Walawender - nawiązując do dyskusji, podał przykład firmy 

Mayland, która wycofała się z planowanej inwestycji, w związku z przedłużającą się procedurą 
uchwalania planu. Ponownie opowiedział się za przyjęciem przedłożonej uchwały. 

 
Radna P. Jolanta Kaźmierczak - ponownie zwróciła uwagę na kwestie formalno – 

prawne związane z procedurą uchwalania planu. Poinformowała, że do 6 lipca br., czyli do dnia 
wczorajszego, można było zgłaszać uwagi do planu. W związku z powyższym, nie było 
możliwości rozpatrzenia uwag przez Miasto. Stwierdziła, że powyższa sytuacja to „precedens, 
jeśli chodzi o uchwalanie planu, a także argument za tym, aby nie przyjąć planu.” Poprosiła  
o przedstawienie opinii prawnej co do zgłoszonego problemu. Jeśli chodzi o firmę Mayland, 
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przypomniała, że Rada Miasta nie zgadzała się na zamianę gruntów. Dlatego inwestor 
zrezygnował ze swych planów.  

 
P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - odnosząc się do 

uwag radnych, wyjaśniła; „Jeśli chodzi o inwestycję firmy Mayland, plan był bardzo ambitny. 
Konkurs na ten temat został rozstrzygnięty. Następnie zostaliśmy skłonieni do ustępstwa z tych 
ambitnych planów - zejście do jednej kondygnacji, zmiana studium, zmiana planu. Jeśli chodzi 
o kwestie formalno - prawne dotyczące omawianego planu, nie wpłynęły uwagi do tej części 
planu. W związku z tym, nie ma żadnych przeciwskazań, żeby w dniu następnym plan skierować 
do uchwalenia.” 

 
Radny P. Wiesław Buż - opowiedział się za przyjęciem przedłożonego projektu 

uchwały. Powiedział: „Musimy zachować tu rozwagę i spokój. Nie obawiajmy się o jakość  
i wartość miejsc pracy czy o wysokość wynagrodzenia, bo to jest przyszłość, którą trudno dzisiaj 
przewidzieć. Wydaje mi się, że teraz nie ma już mody na budowanie blaszaków, z jakimi do tej 
pory wchodzili zagraniczni inwestorzy. Obecnie jest czas na nowoczesną zabudowę i na 
ciekawe projekty, bo inne po prostu się nie sprzedadzą. Sądzę, że wygra inwestor, jak damy mu 
szansę, który postawi na zdrowy rozsądek, na ekonomię i na to, co będzie miało popyt na rynku. 
Myślę, że w pierwszej kolejności będzie to mieszkaniówka, z zabezpieczeniem niezbędnej zieleni 
oraz usługi, a więc różnorodność, o czym tu mówił Radny P. Robert Kultys. Temat jest bardzo 
ważny. Nie możemy wstrzymywać procesu inwestycyjnego na czas bliżej nieokreślony, bo mamy 
takie czy inne wątpliwości. Musimy podejmować odważne i rozsądne decyzje, mając na uwadze 
rozwój miasta. Nie obawiajmy się, że tam powstanie blaszak, bo w okolicy jest już dużo 
obiektów handlowych. W obrębie Tesco, Leclerca, czy w galeriach handlowych po drugiej 
stronie al. Rejtana pewnie 1/3 powierzchni jest wolna, bo handlowcy rezygnują z lokali, gdyż 
nie są w stanie ponosić kosztów. Wiem, że kolejnego blaszaka mieszkańcy już na pewno nie 
chcieliby i myślę, że go tam nie będzie. Na dzisiaj proponuję, żebyśmy zakończyli dyskusję  
i zagłosowali za uchwałą.”         

 
Radny P. Waldemar Kotula - zapytał, kiedy zostanie opracowany projekt planu dla 

drugiej części terenu pomiędzy al. Powstańców Warszawy a al. Sikorskiego. Zainteresowany 
był, czy jest możliwość zlokalizowania biurowców na ww. terenie.  

 
P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała: „Plan, który 

został przedłożony do uchwalenia daje dużą możliwość wyboru, ponieważ ta południowa część 
jest jak gdyby określona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z parkingami 
podziemnymi, a tylko niewielka część naziemna i zieleń urządzona. Część północna, niewielka 
w sumie, daje również możliwość wyboru. To nie są tylko obiekty wielkopowierzchniowe. One 
mogą być, ale nie muszą. Mogą być również usługi, w tym również biurowe. Inwestor, mając 
taki plan, dokonuje wyboru w zależności od sytuacji, bez konieczności zmiany planu i zmiany 
studium. Ten plan jest swego rodzaju ramą, w których inwestor może się poruszać. To jest teren, 
który ma określone zasady zagospodarowania. Jeśli chodzi o teren po stronie zachodniej, 
uwzględnienie uwagi wymagałoby zmiany studium, czyli uchwały rady o przystąpieniu do 
opracowania tej zmiany, następnie opracowania zmiany i opracowania nowego projektu planu. 
Chciałam jeszcze dodać, że informacje dotyczące zasad procedowania oraz terminów 
wyłożenia planu, składania uwag i dyskusji publicznej są imiennie kierowane m.in. do 
przewodniczących rad osiedlowych i przewodniczących komisji. Są również umieszczane  
w Biuletynie Informacji Publicznej, w gazetach codziennych i na tablicach ogłoszeń. Jest 
szeroka informacja dotycząca procedur i wszelkich terminów, w tym składania uwag.” 
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Radna P. Grażyna Szarama - zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Zawsze można 
rozmawiać z inwestorem odnośnie nadbudowy obiektu. Na przykład, aby w budynku „Agata 
Meble”, który jest dwukondygnacyjny, umieścić biurowce. Te biurowce mogłyby się tam 
znaleźć i pełniłyby funkcję dodatkową, uzupełniającą.” 

 
P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Mówiło się, że  

w Rzeszowie rządzą developerzy. Okazuje się, że w tym przypadku rządzi developer razem  
z PiS-em, bo zawarli jakieś porozumienie w minionej kadencji i ustalili, co tam może być. 
Proszę Państwa, argument, że powinniśmy zrobić to szybko, bo inwestor nie będzie czekał, jest 
nie do przyjęcia. Powinniśmy zrobić to dobrze. Przestrzeń raz zepsuta, nie da się naprawić. 
Oczywiście możemy spierać się odnośnie tego, kto co uważa za dobre, a co nie. W tamtym 
obszarze obiektów wielkopowierzchniowych jest już dostatecznie dużo. Proszę zwrócić uwagę, 
że dopuszczamy tam stworzenie blaszaka. To, że tam ewentualnie może być „Agata Meble”, to 
jest nasze przypuszczenie oparte na doniesieniach prasowych. Zapis planu przewidujący  
8 metrów wysokości budynku dopuszcza tam stworzenie blaszaka. Doświadczenie uczy, że 
developer i inwestor zrobią to, co będzie najwygodniejsze. Więc proszę nie mówić, że musimy 
zrobić to szybko. To, że projekt planu przeszedł wszystkie procedury, jest oczywiste. Gdyby  
w tym projekcie były wyłącznie blaszaki, też by przeszedł, bo nikt by się temu nie sprzeciwiał 
oprócz takich jak my, którzy ewentualnie uznaliby, że to jest złe zaplanowanie rzeszowskiej 
przestrzeni. Nie uzyskałem odpowiedzi na temat tego, czy ilość parkingów, jaką tam planujemy, 
jest wystarczająca czy nie. A jeśli jest wystarczająca, to dlaczego. Nie uzyskałem także 
odpowiedzi, co z infrastrukturą społeczną. Czy była przeprowadzana taka analiza? 
Oczekiwałbym, że dostaniemy szczegółowe informacje, a nie taką, że sprawdziliśmy  
i to wystarczy. Przestałem już wierzyć w szczytne deklaracje robione pod naciskiem 
inwestorów. Oczywiście powinniśmy wspierać inwestorów wszelkiego rodzaju, ale nie w taki 
sposób, że idziemy na wszelkie możliwe ustępstwa.” 

 
Radny P. Robert Kultys - advocem: „Myślę, że Przewodniczący Rady Miasta  

P. Andrzej Dec powinien wycofać się ze słów, które tu powiedział. Zwłaszcza jako 
Przewodniczącemu Rady Miasta nie przystoją Panu takie insynuacje, że doszło do jakiegoś 
porozumienia inwestorów z PiS-em. Nasz Klub zobowiązał inwestora do zmian w swoich 
planach, na prośbę mieszkańców. Zrobiliśmy to w interesie okolicznych mieszkańców  
i w interesie Miasta. Panie Przewodniczący, takie insynuowanie w podtekście jakichś 
niejasnych porozumień jest przede wszystkim dyskwalifikujące dla pełnionej przez Pana funkcji. 
Nie powinien Pan nadużywać funkcji Przewodniczącego Rady Miasta, ale być arbitrem całej 
Rady Miasta Rzeszowa. Nie powinien Pan krytykować nas tylko dlatego, że jako Klub Radnych 
PiS przedstawiliśmy pewną inicjatywę i obroniliśmy interes mieszkańców na tamtym terenie. 
Może gdyby Platforma zobowiązała inwestora do dobrego ruchu, to byłoby dobrze. A ponieważ 
PiS osiągnął porozumienie między mieszkańcami a inwestorem, to jest źle. Myślę, że gdzie 
indziej należy szukać powodów, dlaczego w Rzeszowie tak źle mówi się o niektórych 
inwestycjach. Może niektórym innym handlowcom, którzy zdominowali rzeszowski rynek, 
zależy, żeby nie robić konkurencji dla siebie, bo po przeciwnej stronie są sklepy meblowe innego 
dominującego w Rzeszowie przedsiębiorcy.” 

 
P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiadając, stwierdził; „W tej 

części obrad występowałem jako radny i mam prawo do wygłaszania wszelkich opinii. Dlatego, 
żeby nie być podejrzewanym o stronniczość przy prowadzeniu tego fragmentu sesji, oddałem 
prowadzenie tego punktu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta P. Waldemarowi Szumnemu. 
Więc proszę nie mówić, że nadużywam swojej pozycji. Moje stwierdzenie wzięło się  
z tego, co przed chwilą powiedział Radny P. Robert Kultys, że w poprzedniej kadencji Klub 
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Radnych PiS postawił inwestorowi wymagania, on się z wami zgodził i efekt, waszym zdaniem, 
jest pozytywny. Moim zdaniem, nie jest pozytywny. Dlatego powiedziałem, że to jest efekt 
waszego porozumienia. I to podtrzymuję. Nie było w tym stwierdzeniu żadnych innych 
podtekstów, tylko ten, że porozumieliście się albo uznaliście, że tak jest dobrze. Ja jestem innego 
zdania. Żadnej polityki w tym nie ma.” 

 
Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Chciałam zwrócić się do Pani 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta, aby nie wprowadzała radnych w błąd, że należy zmieniać 
studium w zakresie wniosków i uwag, które zgłasza Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. 
Otóż, nasza uwaga jest w kwestii wysokości obiektu handlowego. W projekcie uchwały jest od 
8 do 40 metrów, więc nie należy zmieniać studium, jeżeli ta wysokość będzie wyższa i mieściła 
się w przedziale do 40 metrów. Proszę nie mówić, że wymagałoby to zmiany studium, i że 
przepracowanie planu trwałoby dwa lata. Chciałam też ponownie zwrócić się do Dyrektora 
Biura Obsługi Prawnej o przedstawienie opinii prawnej, czy można uchwalać plan, jeżeli do 
dnia 6 lipca można było zgłaszać uwagi. Bo uwagi mogły być też wniesione pisemnie pocztą.” 

 
Radny P. Grzegorz Koryl - zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do 

głosowania.  
 
P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek przeciwny, 

uzasadniając, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania dotyczące miejsc parkingowych  
i infrastruktury społecznej.    

 
Radny P. Wiesław Buż - zwrócił się o przedstawienie informacji dotyczącej nakładów 

niezbędnych na zmianę infrastruktury i dopasowanie jej do ustaleń planu.  
 
P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała: „W zasadach 

określonych w planie, jeżeli zagospodarowanie wymaga przebudowy infrastruktury zastanej, 
czyli w tym przypadku linii energetycznej wysokich parametrów, to oczywiście inwestor na 
własny koszt wykonuje takie przebudowy. Prognoza finansowa, jak w każdym planie, jest 
opracowana i stanowi załącznik do uchwały, określający sposób realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich 
finansowania.  Jeśli chodzi o zadania gminy, byłyby to drogi publiczne, droga lokalna i drogi 
dojazdowe, które ewentualnie w porozumieniu mogłyby być współfinansowane przez inwestora. 
Poza tym infrastruktura techniczna, a przyłącza są na koszt inwestorów. Jeśli chodzi o miejsca 
parkingowe, na terenie oznaczonym symbolem MW przewidywane jest ok. 7 budynków,  
516 mieszkań, z tego 620 miejsc parkingowych, w tym 472 miejsca parkingowe w garażach 
podziemnych pod budynkami i pod terenami zielonymi. Jedynie 116 miejsc parkingowych 
dopuszczone jest wzdłuż tras komunikacyjnych, i to zabezpiecza wskaźnik 1,2. Przy tym 
wyliczeniu są dwa bloki pięciokondygnacyjne wzdłuż ulicy Nowowiejskiej i w części przy  
ul. Tęczowej. W tej chwili jest ona drogą prywatną, wąską, niedostępną. Po zrealizowaniu tego 
planu, stanie się drogą publiczną o odpowiednich parametrach drogi dojazdowej 10 metrowej  
w liniach rozgraniczających, z pasem zieleni i ciągami pieszymi od strony południowej. To 
również jest efekt planu, który rozwiązuje kwestię komunikacji publicznej i dojazdów do domów 
jednorodzinnych. Poprzez zaprojektowanie drogi lokalnej dzielącej tereny usług od terenów 
zabudowy mieszkaniowej, plan daje również czytelną obsługę komunikacyjną w postaci takiej 
obszarowej ulicy. Projekt planu został opracowany profesjonalnie i pozytywnie zaopiniowany 
przez fachowców - architektów i urbanistów, w ramach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – 
Architektonicznej. Oczywiście w ramach Komisji zdarzają się głosy odrębne, ale uchwała 
Komisji jest akceptująca.” 
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P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o zmianę zapisu  

§ 5 ust 1 pkt 2 a projektu uchwały w części dotyczącej wskaźnika miejsc parkingowych dla 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych - wskaźnik 1,2 zmienić na wskaźnik 1,5.    

 
P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odnosząc się do zgłoszonego 

wniosku, wyjaśniła: „W tej strefie, zarówno w studium, jak i w założeniach polityki parkingowej 
jest przyjęty wskaźnik 1,2. On się bilansuje ekonomicznie w stosunku do cen mieszkań.  
A wskaźnik 1,5 stosujemy na terenach nowych osiedli, na obrzeżach miasta, tam gdzie są strefy 
parkowania tak określone.” 

 
Radny P. Robert Kultys - odnosząc się do zgłoszonego wniosku i udzielonej 

odpowiedzi, zapytał, czy ewentualne przyjęcie wniosku byłoby równoznaczne z koniecznością 
powrotu do procedury opracowania planu.  

 
P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała: „Oczywiście, 

że tak. Byłoby to równoznaczne z koniecznością powrotu do projektowania i wszystkich 
procedur.”  

 
P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił się o uzasadnienie 

konieczności ponawiania procedury w przypadku ewentualnego przyjęcia zgłoszonego 
wniosku.  

 
P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - wyjaśniła: „Byłoby to 

konieczne, gdyż zmienia zasady zagospodarowania i wymagania w odniesieniu do proporcji 
miejsc parkingowych. Czyli musi to być uzgodnione z instytucjami i musi być wyłożone do 
publicznego wglądu. Mieszkańcy muszą być poinformowani, ponieważ to nie jest decyzja dla 
tego inwestora, tylko to są zasady, prawo dla tego terenu. Dzisiaj jest taka sytuacja, a jutro 
teren może być własnością innego inwestora. Zasady zagospodarowania odnoszą się do terenu. 
To prawo musi być publicznie oznajmione. Musi odbyć się dyskusja publiczna i cała procedura 
musi być powtórzona.” 

 
P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zapytał, czy w związku 

z udzielonym wyjaśnieniem Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec podtrzymuje 
zgłoszony wniosek.   

 
P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - podtrzymał zgłoszony wniosek. 
 
Przystąpiono do głosowania:   
 
Za przyjęciem wniosku o zmianę zapisu § 5 ust 1 pkt 2 a projektu uchwały w części 

dotyczącej wskaźnika miejsc parkingowych dla budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych - wskaźnik 1,2 zmienić na wskaźnik 1,5 - głosowało 5 radnych,  
16 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.                   

 
Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 260/12/2013 pomiędzy  
al. Powstańców Warszawy a al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie - część I   
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- została przyjęta 17 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących.  

 
Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta.  
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 

Ad. 10.   
 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 239/7/2012 w rejonie ul. Słowackiego i Króla Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie (druk 
nr XIII/14/2015) (projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik  
nr 23 do protokołu.  

 
P. Robert Kultys - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej - 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Następnie, 
zabierając głos w imieniu Klubu Radnych PiS, powiedział: „Chciałem przypomnieć, że kilka 
lat temu w tym miejscu groziło nam, że powstanie wielopoziomowy parking dla samochodów, 
co w pierzei rynku byłoby nieporozumieniem. Wtedy zawnioskowałem o to, aby dla tego miejsca 
uchwalić plan. Dzięki poparciu większości radnych udało się doprowadzić do podjęcia prac 
nad planem. A wcześniej do zablokowania sprzedaży, bo niestety wtedy ta sprzedaż nam groziła,  
że sprzedamy teren w przetargu, a potem na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, 
inwestor wybuduje parking wielopoziomowy. Dzisiaj, po kilku latach, mamy przedstawiony 
plan, który umożliwi powstanie tutaj obiektu, który będzie współgrał z zabudową rynku. Co 
prawda nie wiem, jak będzie wyglądała ta architektura, bo to zależy od projektanta architekta, 
ale wierzę, że ustalenia planu doprowadzą do tego, że architektura będzie współgrała  
z zabudową rynku, a przede wszystkim nie będzie dominowała nad architekturą ratusza. Bo 
ratusz powinien pozostać główną perłą rynku i jego symbolem. Jako Klub Radnych PiS jesteśmy 
usatysfakcjonowani tym, że plan został opracowany i przedstawiony. Liczymy, że nasz wniosek, 
skierowany do Prezydenta Miasta, dotyczący planowania przestrzennego śródmieścia, zostanie 
rozpatrzony pozytywnie i że w najbliższym czasie zostaną podjęte prace nad dalszym 
planowaniem przestrzennym ważnych miejsc śródmieścia.”        

 
Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Chcę przypomnieć, że wniosek  

o opracowanie planu złożył Klub Radnych PO przy wsparciu Klubu Radnych PiS. Dzisiaj  
z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że cała Rada zagłosuje za przyjęciem tego planu. 
Zgłosiliśmy jeszcze trzy takie plany - dla placu garncarskiego, ul. Dekerta i ul. Bernardyńskiej. 
Po opracowaniu przez Biuro Rozwoju Miasta, plany te będą przedłożone pod obrady Rady 
Miasta. Bardzo cieszymy się, że przedstawiony plan uwzględnia uwarunkowania historyczne 
zabudowy pierzei runku, i że zachowuje skalę tej zabudowy. Widzimy, że jest zachowana 
rytmika elewacji kamienic wraz z podziałem historycznym. Jest zachowana od strony  
ul. Słowackiego oś widokowa, umożliwiająca wgląd na budynek Ratusza od strony ulicy. Dzięki 
zapisom planu nasz rynek rzeszowski zachowa swój historyczny charakter. Bardzo cieszymy 
się, że plan został przedstawiony do uchwalenia.”  

 
Radny P. Wiesław Buż - zabierając głos w imieniu Klubu Radnych „Rozwój 

Rzeszowa”, opowiedział się za przyjęciem przedstawionej uchwały. Przypomniał, że 
wcześniejsze plany dotyczące zagospodarowania omawianego terenu miały miejsce w innych 
uwarunkowaniach, np. nie było strefy płatnego parkowania i nie było parkingu przy ul. Kilara.  
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Radny P. Bogusław Sak - pozytywnie odniósł się do przedłożonego projektu uchwały.  
 
Radny P. Robert Kultys - wyraził zadowolenie w związku z pozytywnymi opiniami 

radnych na temat planu.  
 
Radny P. Marcin Fijołek – zapytał, czy nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o kwestię 

zachowania historycznych elewacji kamienic.  
 
P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta – odpowiedziała: „Tutaj nie 

ma zasady rekonstrukcji kamienicy, czyli odbudowania zabytku. Plan określa zasady 
zachowania pewnych proporcji nawiązania do istniejących budynków. Te zasady to kształty, 
proporcje okien, gzymsy, które nawiązują do istniejących poziomów, czyli piony, poziomy, 
otwory i kształty dachu. To są zasady. Natomiast wyobraźnia architektów jest nieograniczona. 
Mam nadzieję, że powstanie tutaj coś ciekawego, a równocześnie w skali i w charakterze 
zabudowy historycznej.”    

 
Radny P. Waldemar Kotula - zapytał, czy nie ma obawy, że na terenie objętym 

opracowaniem planu powstanie przeszklony, nowoczesny obiekt.   
 
P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała: „W oparciu 

o te zapisy planu nie jest to możliwe.” 
 
Przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie ul. Słowackiego 
i Króla Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie 
(21 głosami za). 

 
Ad. 11.   
 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr XIII/15/2015) (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 
Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego – została przyjęta jednogłośnie  
(17 głosami za).  

 
Ad. 12. 
 
 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  
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al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (druk nr XIII/10/2015) (projekt uchwały wraz  
z załącznikiem graficznym i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 25 do protokołu.   
 
 Z uwagi na brak 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 (17 głosami za). 

 
Ad. 13. 
 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Rzeszowie,  
wraz z autopoprawką do postawy prawnej.  Projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym  
i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 
P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej – 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  
 
Radna P. Jolanta Kaźmierczak - zapytała, dlaczego proponuje się wyrażenie zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości, o których mowa w projekcie uchwały na okres 20 lat. Jej 
zdaniem, zasadnym byłoby wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony, podobnie 
jak w przypadku wydzierżawiania innych nieruchomości na terenie miasta.  

 
P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej – 

odpowiedział, że po przenalizowaniu tematu, Komisja za zasadne uznała wyrażenie zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości na okres 20 lat. Uzasadnił, że takie rozwiązanie nie stanowi 
zagrożenia dla żadnej ze stron. Sposób użytkowania tego terenu zabezpiecza potrzeby zarówno 
jednej, jak i drugiej strony, czyli mieszkańców. W przypadku rozbudowy lub budowy łącznika 
dojazdowego także nie stanowi przeszkody.   

 
Radny P. Marcin Fijołek - opowiedział się za przyjęciem przedłożonego projektu 

uchwały.  
 
Przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie (wraz z autopoprawką) - została 
przyjęta jednogłośnie (18 głosami za).  

 
Ad. 14.  
 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (druk nr XIII/8/2015) (projekt uchwały wraz  
z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 
Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
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Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie - 
została przyjęta jednogłośnie (17 głosami za).  

 
Ad. 14 a.  
 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę na  terenie  
Osiedla  Budziwój  w  Rzeszowie  i zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  terenie Osiedla  
Biała w  Rzeszowie   na   okres   od   3  września 2015 r.   do   2  września   2016 r., 
przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. 
w Tyczynie (projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu.  

 
Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała  w  sprawie  odmowy  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego 

zaopatrzenia w  wodę na  terenie  Osiedla  Budziwój  w  Rzeszowie   
i zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  terenie Osiedla  Biała  
w  Rzeszowie   na   okres   od   3  września  2015 r.   do   2  września   2016 r., 
przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – 
STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie - została przyjęta większością 18 głosów, bez 
głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 
Ad. 15.  
 

P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił nową wersję 
projektu uchwały w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach 
pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
(Wycofany projekt uchwały /druk nr XIII/5/2015/ stanowi załącznik nr 30 do protokołu).  
 
 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zapytał, czy w związku 
z wprowadzeniem przez Zarząd Transportu Miejskiego  e - karty była rozważana możliwość 
obniżenia cen biletów za przejazdy komunikacją miejską.   
 

P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że w przyszłości 
możliwe jest obniżenie cen biletów.  

 
Przystąpiono do głosowania:  
 
Uchwała w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe  

w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 
użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie 
Gminy Miasto Rzeszów (w nowej wersji) - została przyjęta jednogłośnie  
(18 głosami za).  
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Ad. 16. 
 

P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił nową wersję 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia 
maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów 
(projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
(Wycofany projekt /druk nr XIII/6/2015/ stanowi załącznik nr 32 do protokołu).   
 
 Radny P. Grzegorz Koryl - wskazał na celowość obniżenia cen biletów miesięcznych, 
a tym samym zachęcenia mieszkańców do przejazdów komunikacją miejską.  
 

P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że przed 
kolejnym rokiem budżetowym zostaną przeprowadzone analizy w kwestii cen za usługi 
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i zachęcenia mieszkańców do korzystania 
z przejazdów komunikacją miejską.  

 
Przystąpiono do głosowania:   

 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe  
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów (w nowej wersji) 
- została przyjęta większością 17 głosów, bez głosów przeciwnych, przy  
3 głosach wstrzymujących.    

 
Ad. 17.  
 
 P. Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego - przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem 
osób, rzeczy lub zwierząt środkami publicznego transportu zbiorowego, w gminnych 
przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr XIII/7/2015) (projekt 
uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  
 
 P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej – 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
 Radny P. Grzegorz Koryl - opowiedział się za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały.     
 

Przystąpiono do głosowania:   
 

Uchwała w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z 
przewozem osób, rzeczy lub zwierząt środkami publicznego transportu 
zbiorowego, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto 
Rzeszów - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 
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Ad. 18. 
 
 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów w monografii Izby 
Rzemieślniczej w Rzeszowie (druk nr XIII/1/2015) (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 34 do protokołu). 
 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta 
Rzeszów w monografii Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie - została przyjęta 
jednogłośnie (18 głosami za). 

 
Ad. 19. 
 

P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie logo Rzeszów stolica innowacji oraz herbu miasta 
Rzeszów na słodyczach Wytwórni Ciast i Lodów SANTOS (druk nr XIII/2/2015) (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 35 do protokołu). 
 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie logo Rzeszów 
stolica innowacji oraz herbu miasta Rzeszów na słodyczach Wytwórni Ciast 
i Lodów SANTOS - została przyjęta większością 16 głosów, przy 1 głosie 
przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.   

 
Ad. 20. 
 

P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej (druk nr XIII/3/2015) (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr36 do protokołu. 

 
Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę 

Miasto Rzeszów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - została 
przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

 
Ad. 21 – 22. 
1/ 
Interpelacja Nr XIII/1/2015 – pisemna 
 „W miarę wolnych środków, w bieżącym roku, tj. 2015 lub w roku budżetowym 2016, 
proszę o zabezpieczenie środków na wykonanie zadania pn. „Wodny Plac Zabaw.” W dużej 
mierze pełniłby on funkcję zabawowo wodną w okresie letnim i w czasie wakacji dla 
najmłodszych mieszkańców Rzeszowa.”    
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Witold Walawender  
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2/ 
Interpelacja Nr XIII/2/2015 – pisemna 
 „W związku z informacjami prasowymi i niepokojami mieszkańców Rzeszowa 
dotyczącymi planowanej w naszym mieście budowy spalarni odpadów, proszę o przedstawienie 
pełnej informacji na ten temat, z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
Sprawa budowy spalarni odpadów budzi od lat wiele emocji i kontrowersji. Była już  
w poprzedniej kadencji omawiana na posiedzeniu Rady Miasta. Dlatego proszę o aktualne 
informacje w tym temacie. 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Szumny    
 
3/ 
Interpelacja Nr XIII/3/2015 – pisemna 
 „We wrześniu tego roku odbędzie się w Rzeszowie bardzo ważna dla krajowego 
środowiska naukowego konferencja matematyczna, połączona z jubileuszem 75 - lecia 
profesora Jana Stankiewicza (laureata Miasta Rzeszowa z roku 2005). Stosowne pisma w tej 
sprawie, z prośbą o patronat honorowy oraz wsparcie promocyjne, zostały złożone przez 
dziekana z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz profesora J. Dzioka (z komitetu organizacyjnego). 
Gorąco popieram te starania i uważam za zasadne. Sama konferencji matematyczna, jak  
i osoba profesora Jana Stankiewicza ze wszech miar zasługują na wsparcie i docenienie. Pan 
profesor Jan Stankiewicz, pracując wiele lat, zarówno na Politechnice Rzeszowskiej, jak  
i Wyższej Szkole Pedagogicznej i Uniwersytecie Rzeszowskim, odegrał bardzo ważną rolę  
w rozwoju obu tych uczelni oraz w rozwoju nauki (matematyki). Stąd moja prośba o wsparcie.” 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Szumny 
 
4/ 
Interpelacja  Nr XIII/4/2015 – pisemna 

„W imieniu mieszkańców oraz Rady Osiedla Mieszka I, proszę o wykonanie remontu 
chodnika o długości ok. 100 mb na odcinku od ul. Kustronia do bloku przy ul. Orląt  
Lwowskich 2, od strony Sądu Rejonowego.      

W imieniu mieszkańców oraz Rady Osiedla, proszę także o remont ul. Sierpniowej  
i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej. Informuję, że stan techniczny ulicy jest zły. 
Nawierzchnia jest popękana i pokruszona. Wymaga pilnego remontu.”  
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Jerzy Jęczmienionka 
 
5/ 
Interpelacja Nr XIII/5/2015 – pisemna 
 „W imieniu mieszkańców Osiedli Słocina i Mieszka I, proszę o pilne rozpoczęcie prac 
konserwacyjnych , koszenie skarp i brzegów potoku Młynówka, czyszczenie dna i koryta potoku 
przez zarządcę potoku. Informuję, że pomimo wielu interwencji mieszkańców, na dzień 6 lipca 
br. potok Młynówka nadal nie jest wykoszony ani wyczyszczony, a jego brzegi i skarpy są 
porośnięte krzakami i gęstą trawą.” 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Jerzy Jęczmienionka  
6/ 
Wniosek Nr XIII/6/2015 – ustny 
 „Zwracam się z sugestią o rozważenie możliwości nabycia przez Miasto udziałów  
w Spółce „EKO - STRUG” albo przejęcia przez Miasto, w ramach ROF, majątku znajdującego 
się na terenie Osiedla Budziwój i Osiedla Biała w Rzeszowie.”   
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Stanisław Ząbek 
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7/ 
Wniosek Nr XIII/7/2015 – ustny 
 „Chciałem wyrazić swoje zaniepokojenie w sprawie usuwania osuwiska przy ul. Leśnej 
i prosić o podjęcie szybkich działań w tym temacie.” 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Janusz Micał 
 
8/ 
Wniosek Nr XIII/8/2015 – ustny 
 „W imieniu mieszkańców ul. Hetmańskiej, zwracam się o podjęcie rozmów z Dowódcą 
Garnizonu Rzeszów w sprawie remontu budynków wojskowych przy ul. Dąbrowskiego.”    
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Wiesław Buż 
 
 
 Na XIII sesji odbytej w dniu 7 lipca 2015 roku Rada Miasta Rzeszowa 
podjęła następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XIII/230/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr XIII/231/2015 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa 
na 2015 r. 

 
3. Uchwała Nr XIII/232/2015 - w sprawie emisji obligacji.  

 
4. Uchwała Nr XIII/233/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta 

Rzeszowa. 
 
5. Uchwała Nr XIII/234/2015 - w sprawie utworzenia na terenie miasta Rzeszowa  

odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
referendum ogólnokrajowym. 

 
6. Uchwała Nr XIII/235/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów   

na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib  obwodowych  
komisji  wyborczych. 

 
7. Uchwała Nr XIII/236/2015 - w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu Miasta 

Rzeszowa do 2020 roku”. 
 

8. Uchwała Nr XIII/237/2015 - w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017”.  

 
9. Uchwała Nr XIII/238/2015 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacji  
w rejonie al. Sikorskiego w Rzeszowie.  

 
10. Uchwała Nr XIII/239/12015 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 przy ulicy Bohaterów 
Westerplatte w Rzeszowie.  
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11. Uchwała Nr XIII/240/2015 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 260/12/2013 pomiędzy al. Powstańców 
Warszawy a al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie – część I.  

 
12. Uchwała Nr XIII/241/2015 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie ul. Słowackiego i Króla 
Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie. 

 
13. Uchwała Nr XIII/242/2015 - w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

 
14. Uchwała Nr XIII/243/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.  
 

15. Uchwała Nr XIII/244/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości położonej w Rzeszowie.  

 
16. Uchwała Nr XIII/245/2015 - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie.  
 

17. Uchwała Nr XIII/246/2015 - w  sprawie  odmowy  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego 
zaopatrzenia w  wodę na  terenie  Osiedla  Budziwój  w  Rzeszowie  i zbiorowego  
odprowadzania ścieków  na  terenie Osiedla  Biała w  Rzeszowie   na   okres   od    
3  września 2015 r.   do   2  września   2016 r., przedstawionych przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie. 

 
18. Uchwała Nr XIII/247/2015 - w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe  

w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 
publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów.  

 
19. Uchwała Nr XIII/248/2015 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Miasto Rzeszów.  

 
20. Uchwała Nr XIII/249/2015 - w sprawie określenia przepisów porządkowych 

związanych z przewozem osób, rzeczy lub zwierząt środkami publicznego transportu 
zbiorowego, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów.  

 
21. Uchwała Nr XIII/250/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta 

Rzeszów w monografii Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.  
 

22. Uchwała Nr XIII/251/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie logo 
Rzeszów stolica innowacji oraz herbu miasta Rzeszów na słodyczach Wytwórni Ciast  
i Lodów SANTOS.  

 
23. Uchwała Nr XIII/252/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę 

Miasto Rzeszów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.  
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 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta – w związku  
z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XIII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 

 Obrady trwały od godz. 8.30 do 13.30. 

 Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący 
                                                                                                         Rady Miasta Rzeszowa                                        

Danuta Groszek                                                                                         Andrzej Dec                                                 

 
 
Sprawdził: 
Dyrektor  
Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
Mirosław Kubiak 
  


