
 
 

PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedla  

 Budziwój, które odbyło się w dniu 12 października 2015 r.  

  

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Poseł na Sejm – Tomasz Kamiński; 

• Przewodniczący Rady Osiedla Budziwój –  Tadeusz Ożyło;  

• 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 Budziwój.  

    

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; 

• 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; 
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• 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 1. 

Kiedy będzie realizowane oświetlenie na ulicy Miejskiej? Na ulicy nie ma żadnej 

ścieżki oprócz drogi asfaltowej. Istnieje rów melioracyjny można go przykryć i 

zbudować na nim chodnik. 

 

Odpowiedź: 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski – procedura przejmowania 

terenu jest wszczęta. Do budowy chodnika wystarczy 1,5 m. Po pozyskaniu terenu 

będziemy realizować zadanie. 

 

Pytanie 2. 

Budowa chodnika od ul. Strzelców do Grunwaldu jest konieczna ze względu na 

bezpieczeństwo.  

 

Odpowiedź: 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – Oczywiście myślimy o tych pracach, 

równocześnie staramy się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na ten cel. 
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Pytanie 3. 

Którędy będzie przebiegać planowana droga od S19 w odniesieniu do terenów 

osiedla Budziwój. 

 

Odpowiedź: 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – Droga S19 planowana jest od 

Świlczy do Kielanówki a dalej do Boguchwały kolejno do Barwinka. Natomiast 

Obwodnica południowa przechodzić będzie przez zalew przecinać będzie ulicę Jana 

Pawła, rzekę Strug do ulicy Sikorskiego. 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - Anna Rańczuk: Jest w trakcie 

opracowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od ul. 

Podkarpackiej do ulicy Sikorskiego pas 35 m szeroki co pozwala na wybudować po 

dwa pasy jezdni w obu kierunkach. 

 

Pytanie 4. 

Jakie są plany i na jakim etapie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej? 

 

Odpowiedź: 

Dyrektor Techniczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. - Robert Nędza - W planie jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej na osiedlu. Realizacja figuruje w planie realizacji w roku 2016. Bardzo 

prosimy mieszkańców okolicznych ulic o wyrażenie zgody na wejście w teren 

nieruchomości. Inwestycja pozwoli uniezależnić się od Eko – Strug, spowoduje 

mniejsze ceny za dostawy wody użytkowej. 

 

Pytanie 5. 

Kiedy realizacja przebudowy ulicy Jana Pawła (dokumentacja jest do ulicy Ustronnej 

– czy jest ujęta w budżecie?) 

 

Odpowiedź: 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie - Piotr Magdoń - Wniosek o ujęcie w 

budżecie miasta i przyznanie środków na ten cel jest już złożony. Staramy się 
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również o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na wiosnę 2016 roku 

planowana jest realizacja pierwszego odcinka. 

 

Pytanie 6. 

Wniosek o zlokalizowanie lokalu wyborczego w domu kultury. 

 

Odpowiedź: 

Sekretarz Miasta - Marcin Stopa: Lokal wyborczy będzie utworzony w tej części 

osiedla na kolejne wybory. Niestety ze względu na obowiązujące przepisy nie można 

zgłosić już kolejnego lokalu. 

 

Pytanie 7. 

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu przy ulicy Podleśnej – ile będzie trwała 

budowa i na kiedy planowana jest realizacja. Wniosek o budowę chodnika od ulicy 

Budziwojskiej do starego kościoła (Podleśna). 

 

Odpowiedź:  

Dyrektor Techniczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Robert 

Nędza – Budowa potrwa ok. 6 miesięcy, natomiast realizacja rozpocznie się wczesną 

wiosną w roku 2016. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – Proszę rozpatrzyć wniosek i 

włączyć do budżetu o ile będzie możliwe dysponowanie terenem na cele budowlane. 

 

Pytanie 8. 

Kwestia palenia śmieci w domowych kominkach lub kotłach grzewczych przez 

okolicznych mieszkańców. Tworzy się duszący smog i nie można swobodnie przejść 

ulicą. Wniosek o drugi dom kultury – budynek gdzie jest Samopomoc Chłopska. 

 

Odpowiedź: 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski – Jako właściciele części 

gminnej musimy mieć zgodę na remont części wspólnej. 
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Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji Jaworski – Trwają prace nad dokumentacją 

projektową. Termin wykonania projektu ustalony jest na koniec roku 2015. Realizacja 

w roku 2016.  

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki i Ciepłownictwa - Józef 

Wicher – Jest możliwość rozbudowy i podłączenia się do sieci ciepłowniczej. Budowa 

sieci realizowana jest na dzień dzisiejszy w ulicy Strażackiej. Staramy się również o 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zaprasza również mieszkańców 

zainteresowanych przyłączeniem nieruchomości do sieci ciepłowniczej. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – Miasto bezustannie stara się 

rozwijać się sieć ciepłowniczą tym samym zapobiegać niskiej emisji. 

 

Pytanie 9. 

Usprawnienie wyjazdu z ulicy Podleśnej do Budziwojskiej. Wyjazd w lewo do domu 

Ludowego (w MZD mówią że trzeba usunąć kapliczkę) Sprawa się ciągnie 4 lata. To 

czy trzeba usunąć przystanek istniejący. 

 

Odpowiedź: 

V-ce Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego - Łukasz Dziągwa – Przystanek służy 

mieszkańcom. Były problemy z uzyskaniem własności gruntu pod lokalizację 

przystanku. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – Proponuję spotkanie w terenie w 

najbliższym czasie. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie - Piotr Magdoń – Organizacja ruchu 

wykonana została na wniosek rady osiedla. Proszę o jednoznaczną decyzję w 

przypadku ewentualnej jej zmiany.  

 

Pytanie 10. 

Wąska ulica Herbowa (od Jana Pawła do Tyczyna). Nie jeździ tutaj komunikacja 

miejska a przydałby się autobus. 
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Odpowiedź: 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – Postaram się pomyśleć o poprawie 

tej drogi tak aby się mogły dwa samochody minąć, jednakże dotychczasowym celem 

była ulica Budziwojska. Wszystkiego nie da się od razu zrobić. 

 

Pytanie 11. 

Wniosek o budowę chodnika na ulicy Strzelców chociażby ze względu na 

bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

Odpowiedź: 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – Zakręt od ulicy Miejskiej trzeba 

faktycznie wyprostować. Droga jest wąska ale mieszkańcy muszą oddać teren pod 

budowę tej drogi. Jeżeli to zrobią to ja się zobowiązuję do wykonania tej ulicy. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski – Jeżeli mieszkańcy 

zdecydują oddać grunt pod budowę drogi to koszty m. in. aktów notarialnych, sądowe 

są po stronie miasta. 

 

Pytanie 12. 

Wniosek o nowy żłobek i przedszkole. Istniejące nie są wystarczające. 

 

Odpowiedź: 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Żłobków – Elżbieta Dyś – Następny żłobek budowany 

będzie na osiedlu Drabinianka na 100 dzieci – ale było w tym roku 60 chrztów – 

Zwrócę się do Dyrektora Wydziału Inwestycji z wnioskiem o budowę nowego żłobka. 

 

Pytanie 13. 

Wniosek o przebudowę ulicy Papieskiej. 

 

Odpowiedź: 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie - Piotr Magdoń – Nie posiadam zgód 

uprawniających do dysponowania terenem na budowy drogi.  
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Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski – Skontaktujemy się z 

mieszkańcami ponieważ nie posiadamy wszystkich zgód, brakuje kilku działek. Jeżeli 

uzyskamy niezbędny teren będziemy realizować zadanie. 

 

Pytanie 14. 

Jak będzie wyglądała konkretnie przebudowa ulicy Jana Pawła i czy będzie 

połączenie trasy rowerowej do rzeki Strug i do centrum? Wniosek o oświetlenie ulic 

Herbowej i Magicznej. 

 

Odpowiedź: 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – Dochody roczne z osiedla Budziwój 

wynoszą 9,5 mln zł. natomiast wydatki na inwestycje sięgają 34 mln. zł. aczkolwiek 

będziemy realizować tylko po kolei.  

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie - Piotr Magdoń – Na ulicy Jana 

Pawła będzie posiadała ciąg pieszo jezdny po lewej stronie, natomiast jeśli chodzi o 

oświetlenie to zamierzam wystąpić do właścicieli ościennych posesji w sprawie 

lokalizacji słupów oświetleniowych. 

 

Pytanie 15. 

Ponownie wnioskuję o chodnik na ulicy Strzelców. Nie jestem osobą, która będzie 

zwracać się do kogoś o pozyskanie terenu. 

 

Odpowiedź: 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – W większości przypadków jest tak, 

że jak urzędnik przychodzi do domu to mieszkańcy mówią nie albo wcale nie chcą 

rozmawiać lub nie otwierają nawet drzwi. Jak przyjdzie nawet dalszy sąsiad to wtedy 

rodzi się dialog ponieważ to mieszkańcy decydują tak naprawdę o losach inwestycji. 

Sprawa priorytetowa to zgoda mieszkańców.  

 

Pytanie 16. 

Wniosek o pomalowanie pasów na ulicy Jana Pawła od ulicy Strzelców do ulicy 

Herbowej. 
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Odpowiedź: 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – Słusznie należy to zrobić. 

 

Pytanie 17. 

Czy są istnieją dopłaty ze środków unijnych do ogniw fotowoltaicznych. 

 

Odpowiedź: 

Kierownik Oddziału Monitorowania Projektów i Projektów Międzynarodowych - 

Magdalena Maruszewska – Wydział Pozyskiwania Funduszy – W następnym roku 

ruszą programy, w których można będzie pozyska do 40% dopłat. Będzie również 

możliwość pozyskania dofinansowania indywidualnie z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – Proszę być w kontakcie z 

Wydziałem Pozyskiwania Funduszy. Każdy mieszkaniec Rzeszowa może liczyć na 

niezbędną pomoc w pozyskiwaniu funduszy. 

 

Pytanie 18. 

Kiedy odbędzie się czyszczenie zalewu na rzece Wisłok? 

 

Odpowiedź: 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc – Zarządca zalewu RZGW w 

Krakowie nie odpowiada na nasze apele. Miast grozi katastrofa ekologiczna. Staramy 

się pozyskać środki na ten cel ze wszystkich możliwych źródeł. Ja jestem 

zdeterminowany przekazać przynajmniej 5 mln. zł na ten cel.  

Z-ca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski  - Do tej pory udało się 

wymusić na RZGW pierwsze kroki ku rozpoczęciu inwestycji. Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana lada chwila.  

 

Pytanie 19. 

Pytanie odnośnie wód opadowych, miasto wydaje coraz więcej pozwoleń na budowę 

tym samym zabudowa staje się coraz gęściejsza – co z odprowadzeniem wód 

opadowych? 
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Odpowiedź: 

Dyrektor Wydziału Architektury – Andrzej Skotnicki – Prawo budowlane dopuszcza 

zagospodarowanie wód pochodzących z opadów na terenie działki 

zdeterminowanego inwestora w przypadku braku możliwości odprowadzenia do sieci 

miejskiej. Techniczne możliwości wykonania sieci deszczowej są jak najbardziej 

możliwe. 

 

Pytanie 20. 

Co w temacie obniżki cen za wywóz śmieci? 

 

Odpowiedź: 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – Sławomir Krygowski – Wystąpimy do 

Rady Miasta o zmianę częstotliwości wywozu odpadów. Postaramy się 

wynegocjować dobra cenę za wywóz śmieci. 

 

 

 

 
Protokołował: 
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