
 
 

PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami 

Osiedla  Biała, które odbyło się w dniu 16 października 2015 r. 

  

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Przewodniczący Rady Osiedla Biała – Aleksander Szala;  

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 

• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 

• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    

• Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rady Osiedla; 

• Mieszkańcy.  

  

Porządek spotkania:  

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana 

Marka Ustrobińskiego.  

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedla Biała.  

    

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca:  

• STATYSTYKI  

• NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 

• JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE  

• RZESZÓW W RANKINGACH 
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH:  
Zgodnie z danymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w Rzeszowie 
zrealizowano inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej na kwotę 
3,7 mld zł,  w tym dofinansowanie projektów z UE wyniosło 2,4 mld zł. 

• Oddanie do użytku autostradowej obwodnicy miasta Rzeszowa - wartość 

inwestycji: ponad 90,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 68,1 mln zł.  

• Budowa okrągłej  kładki nad Al. Piłsudskiego - wartość inwestycji: 12 mln 

zł,  w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 5 mln zł; 

• Most na ul. Naruszewicza – wartość inwestycji: 8,7 mln zł; 

• Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4 - wartość inwestycji: 89,0 mln 

zł,  w tym dofinansowanie 61,6 mln zł;  

• Program poprawy jakości wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej - 

wartość projektu: 167,5 mln zł w tym dofinansowanie UE: 51,8 mln zł; 

• Oczyszczalnia ścieków - rozbudowa ciągu biologicznego – wartość 

projektu:            46 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 20,5 mln 

zł; 

• Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i 

okolic - wartość projektu: 415,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 311,1 

mln zł; 

• Połączenie ronda Kuronia z ul. Lubelskiej - Koszt inwestycji: 183 mln zł, 

dofinansowanie: 167 mln PLN; 

• Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą – Etap I – budowa 

drogi dojazdowej do targowiska – 4,8 mln zł; 

• Budowa budynku komunalnego przy ul. Granicznej – 5,5 mln zł; 

• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Budziwój -                            

1,8 mln zł; 

• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu 

Przybyszówka - 3,386 mln zł; 
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• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Słocina –                       

2,225 mln zł; 

• Fontanna multimedialna – 7,25 mln zł; 

• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko wraz 

z infrastrukturą komunikacyjną - 35 mln zł; 

• Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych - 

wartość projektu: 11 mln zł, w tym wkład UE: 4,9 mln zł; 

• Budowa kompleksu oświatowego w rejonie ulicy Bł. Karoliny –  40 mln zł; 

• Żłobek przy ul. Błogosławionej Karoliny; 

• Przedszkole przy ul. Błogosławionej Karoliny; 

• Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  – 

7,5 mln zł; 

• Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie 

nowoczesnych technologii - wartość projektu – 11,7 mln zł, 

dofinansowanie – 8,5 mln zł. 

  

Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedla: 

 
Pytanie: Czy na ulicy Źródlanej jest możliwość wybudowania chodników oraz 

postawienia latarni?  

Odpowiedź Piotr Magdoń - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Zostanie 

opracowana koncepcja, ale ponieważ droga jest wąska, aby doszło do realizacji 

potrzebna będzie zgoda mieszkańców na wejście w teren. 

Odpowiedź Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: 
Jeżeli będzie zgoda mieszkańców na udostępnienie terenów, to inwestycja, we 

współpracy z Miejskim Zarządem Dróg zostanie wykonana. 

 

Pytanie: Dotyczy ulicy Miłej - kiedy ruszą prace przy budowie chodnika? 

Odpowiedź Piotr Magdoń - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Opóźnienia 

zostały spowodowane przez protesty mieszkańców, ale budowa będzie ujęta                       

w budżecie na rok 2016. 
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Pytanie: Kiedy jest planowana przebudowa ulicy Białogórskiej? 

Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Ulica 

Białogórska musi zostać zmodernizowana, aby umożliwić dojazd do 

planowanych terenów rekreacyjnych. Uwagi mieszkańców wpłynęły, i teraz 

będą rozpatrywane.  

 

Pytanie: Co z południową obwodnicą Rzeszowa oraz jakie są plany 

przebudowy ulicy Sikorskiego w kierunku Tyczyna? 

Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Obecnie 

budowany jest odcinek obwodnicy od Świlczy do Kielanówki, natomiast 

przebudowa ulicy Sikorskiego będzie sukcesywnie kontynuowana w kolejnych 

latach. 

Odpowiedź Stanisławy Bęben - Dyrektora Wydziału Pozyskiwania 
Funduszy: Staramy się o środki z Unii Europejskiej na budowę obwodnicy 

południowej, obecnie czekamy na odpowiedź z Ministerstwa. Natomiast do 

Urzędu Marszałkowskiego została złożona pro-umowa dotycząca ulicy 

Sikorskiego. 

 

Pytanie: Kiedy planowany jest start inwestycji na ulicy Miłej, ponieważ brakuje 

informacji na ten temat. 

Odpowiedź Piotr Magdoń - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Po 

uchwaleniu budżetu ruszą prace.  Prawdopodobnie będzie to wiosna 2016 roku. 

 

Pytanie: Dotyczyło planowanych terenów rekreacyjnych. 

Odpowiedź  Aleksandra Wąsowicz-Duch - Dyrektor Miejskiego Zarządu 
Zieleni: Planowana inwestycja ma polegać na budowie parku nauki i rekreacji. 

W jego tworzeniu oraz funkcjonowaniu będzie prowadzona współpraca między 

innymi z rzeszowskimi uczelniami. 

Pytanie: Co oznacza pojęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej osiedlu Biała? 
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Odpowiedź Andrzej Kruk - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9                                   
w Rzeszowie: Projekt jest gotowy. Szkoła będzie rozbudowana do 19 sal 

lekcyjnych. Zostanie wybudowana także druga sala gimnastyczna. 

Odpowiedź Henryk Wolicki - Pełnomocnik Prezydenta ds. Oświaty: 
Szkoła zostanie rozbudowana o 6 pomieszczeń lekcyjnych, zakończenie 

inwestycji planowe jest w 2017 roku. 

Pytanie:  W którą stronę zostanie rozbudowana Szkoła Podstawowa oraz czy 

zostanie wybudowany parking? 

Odpowiedź Andrzej Kruk - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9                                   
w Rzeszowie: Szkoła zostanie rozbudowana w stronę ulicy Miłej, natomiast 

parking zostanie wybudowany na nieruchomości sąsiedniej. 

 

Pytanie: Mieszkanka zadała pytanie w imieniu mieszkańców ul. Białe Wzgórze 

- Kiedy ulica Widnokręgowa zostanie doprowadzona do używalności, 

ponieważ jeden z mieszkańców postawił tam ogrodzenie. 

Odpowiedź Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem:  
Jest zgoda na przeniesienie ogrodzenia przez mieszkańca, który tą drogę 

zagrodził. Ulica Widnokręgowa będzie doprowadzona do używalności. 

 
Pytanie: Kiedy nastąpi wykupienie działek przy ulicy Białogórskiej pod tereny 

zielone? 

Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Konkretna 

odpowiedź zostanie wystosowana na piśmie. 

 

Pytanie: Kiedy zostaną wypłacone transze z tytułu przejęcia gruntów przy ulicy 

Sikorskiego? 

Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Grzegorz 
Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem:  Do końca roku wszystkie 

należności zostaną wypłacone. 
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Pytanie: Jedna z mieszkanek poinformowała o problemach na ulicy 

Widnokręgowej, na której jeden z mieszkańców postawił ogrodzenie, a także 

zarzuciła pracownikom Urzędu Miasta, w szczególności Dyrektorom 

Wydziałów biorących udział w inwestycjach prowadzonych na osiedlu Biała, 

brak kompetencji.  

Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Grzegorz 
Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem oraz Piotr Magdoń - 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Wyjaśnili, że problemy z inwestycjami 

opisywane przez mieszkankę wynikają przede wszystkim z protestów oraz 

braku zgody poszczególnych mieszkańców na ich realizację. Wynika to także 

z braku zgody mieszkańców na polubowne załatwianie problemów. 

 

Pytanie: Mieszkaniec zadał pytanie o możliwość budowy kanalizacji 

deszczowej przy ulicy Baśniowej. 

Odpowiedź Ryszard Jaworski - Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji: 
Inwestycja zostanie zgłoszona do budżetu na 2016 rok. 

 

Pytanie: Jaka jest pewność, że przebudowa ulicy Białogórskiej będzie 

realizowana tak jak w planie zagospodarowania przestrzennego? 

Odpowiedź Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: 
Projekt planu przy ulicy Białogórskiej jest do wglądu publicznego. Do Urzędu 

Miasta wpłynęły uwagi które teraz będą rozpatrywane. 

 

Pytanie: Mieszkanka poinformowała że słup wysokiego napięcia według planu 

zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Białogórskiej będzie przebiegać 

w odległości 5 metrów od jej domu, natomiast z drugiej strony projektowana 

jest ścieżka rowerowa o szerokości 4 metrów.  

Odpowiedź Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa:  
Wszystkie uwagi odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego będą 

rozpatrywane, natomiast plan zostanie prawdopodobnie uchwalony                                

w I kwartale 2016 roku. 
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Pytanie: Mieszkaniec poinformował że na placu zabaw jest zerwane 

zadaszenie. 

Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Zarząd  

Zieleni Miejskiej o zajęcie się sprawą. 

 

Pytanie: Pytanie o możliwość zamontowania sygnalizacji świetlnej na ulicy 

Białogórskiej w miejscu przy ulicy Sikorskiego. 

Odpowiedź Piotr Magdoń - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg:  Ruch 

samochodów i pieszych w tym rejonie jest niski, i w tym momencie nie ma 

takiej potrzeby aby instalować sygnalizację świetlną, ale problem zostanie 

rozważony. 

 

Protokołował: 

Pająk Sławomir 
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