
Protokół Nr XIV/1/2015 
z XIV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 25 sierpnia 2015 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

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

 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  
XIV sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców 
Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników 
jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista 
obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy  
i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta.  

 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 

porządek obrad XIV sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło sześć wniosków dotyczących zmiany 
proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych 
propozycji: 

 
1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 2a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 
2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 8a – projektu uchwały uchylającej uchwałę  
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych alei Tadeusza Rejtana  
i części ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 
3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 8b – projektu uchwały w sprawie pozbawienia 
dotychczasowej kategorii niektórych dróg publicznych w Rzeszowie. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 
4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 22a – projektu uchwały w sprawie 
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przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedli 
miasta Rzeszowa: Przybyszówka i Franciszka Kotuli w sprawie zmiany granic 
osiedli: Przybyszówka i Franciszka Kotuli. 
 

Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  
2 głosach wstrzymujących. 
 

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 26a – projektu uchwały w sprawie realizacji 
projektu pn. „Książki i edukacja medialna online” („Books, Media and Online 
Reading Education”). 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 
6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 20a – projektu uchwały w sprawie wspólnej 
realizacji zadania obejmującego budowę drogi wojewódzkiej od ul. 
Podkarpackiej w Rzeszowie do węzła Rzeszów Południe drogi ekspresowej 
S19. 
 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
wpłynął wniosek o przeniesienie pkt 28 – projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulicy na terenie miasta Rzeszowa - do punktu 22b porządku obrad. 
 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Uzupełniony porządek obrad XIV sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 
1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XIV/16/2015). 
 

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. (druk: 
XIV/17/2015). 
 
2a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 

 
3. Oświadczenia i informacje. 
 
4. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w 2014 roku. 
 
5. Informacja o wynikach głosowania w sprawie RBO na 2016 rok. 
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6. Informacja o stanie przygotowań do remontu basenów ROSiR-u. 
 
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 39/1/2015 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 
(druk: XIV/19/2015). 

 
8. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie (druk: 
XIV/18/2015). 
 
8a. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych alei 
Tadeusza Rejtana i części ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. 
 
8b. Uchwała w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii niektórych dróg publicznych  
w Rzeszowie. 

 
9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu 
Rzeszów i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania 
organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (druk: XIV/1/2015). 

10. Uchwała w sprawie określenia zasad zbycia udziałów przez Gminę Miasto 
Rzeszów w spółce Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Sp. z o. o. (druk: 
XIV/2/2015). 
 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego 
(działka nr 99/36 w obr. 207 położona przy ul. J. Kochanowskiego) (druk: 
XIV/21/2015). 

 
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Straszydlu gmina Lubenia (druk: XIV/3/2015). 
 
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej (druk: XIV/4/2015). 
 
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej (druk: XIV/7/2015). 
 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ¼ części nieruchomości 
gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Jagiellońskiej 3 w Rzeszowie (druk: 
XIV/8/2015). 
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16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży (lokal przy ul. 
Kopernika 16) (druk: XIV/22/2015). 

 
17. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Rejtana  

w Rzeszowie (druk: XIV/5/2015). 
 
18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul.  

M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie (druk: XIV/9/2015). 
 
19. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. 

Hetmańskiej w Rzeszowie (druk: XIV/10/2015). 
 
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Moniuszki (druk: XIV/6/2015). 
 
20a. Uchwała w sprawie wspólnej realizacji zadania obejmującego budowę drogi 
wojewódzkiej od ul. Podkarpackiej w Rzeszowie do węzła Rzeszów Południe drogi 
ekspresowej S19. 

 
21. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miasta Rzeszowa  

Nr LXXXI/1496/2014 z dnia 28 października 2014 r. dotyczącego „Planu rozwoju, 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2015 – 
2017” (druk: XIV/23/2015). 

 
22. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przygotowania Programu 

budowy mieszkań dla młodych rodzin w Rzeszowie. 
 

22a. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na 
terenie osiedli miasta Rzeszowa: Przybyszówka i Franciszka Kotuli w sprawie zmiany 
granic osiedli: Przybyszówka i Franciszka Kotuli. 

 
22b. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Polnych 
Kwiatów) (druk: XIV/11/2015). 

 
23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa (druk: 

XIV/15/2015). 
 

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych (druk: XIV/20/2015). 
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25. Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych 
obwodów głosowania, w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (druk: 
XIV/13/2015). 

 
26. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok (druk: XIV/12/2015). 
 

26a. Uchwała w sprawie realizacji projektu pn. „Książki i edukacja medialna online” 
(„Books, Media and Online Reading Education”). 

 
27. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Promocja turystyki miast Grupy Wyszehradzkiej” w ramach naboru do 
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2015, Granty 
standardowe. 

 
28. Przeniesiony do punktu 22b. 

 
29. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (druk: XIV/14/2015). 
 
30. Interpelacje i zapytania. 
 
31. Wolne wnioski i sprawy różne.          

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 

Przystąpiono do realizacji uzupełnionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały oraz 
zgłosiła autopoprawkę do załącznika nr 2 (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami, przedstawiony na druku XIV/16/2015, stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu; autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do protokołu; projekt uchwały wraz 
z autopoprawką, uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 
Następnie poinformowała, że w § 1 ust. 2 pkt 1 autopoprawki wpisana została błędna 
kwota. Zamiast kwoty 461 962 893 zł powinno być 464 532 893 zł. Poprosiła  
o uwzględnienie ww. korekty.  
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawką) została przyjęta 16 głosami 
„za”, bez głosów przeciwnych, przy 5 głosach wstrzymujących. 
 
Ad. 2 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XIV/17/2015, stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 
została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 6 głosach 
wstrzymujących. 

 
Ad. 2a 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  
„W przedstawianej zmianie budżetowej znajduje się propozycja przekazania 50 tys. zł dotacji 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drabinianka. Już jakiś czas temu wspominałem, że współpraca 
między OSP a Radą Osiedla nie układa się najlepiej. W związku z czym postulowałem, aby tego 
typu dotacji dla OSP nie udzielać.” Jednak po rozmowie z p. Romanem Jakimem 
zrezygnował ze składania wniosku o wykreślenie tej dotacji z budżetu i wyraził 
nadzieję, że współpraca OSP z Radą Osiedla w przyszłości będzie się lepiej układać. 
 
Radny Pan Roman Jakim – powiedział: „Zła współpraca pomiędzy strażą, a Radą Osiedla 
miała miejsce w poprzedniej kadencji rady. Na chwilę obecną ta współpraca układa się dobrze. 
Dodam, że nie można dobrej czy złej współpracy pomiędzy tymi organami łączyć  
z funkcjonowaniem i zadaniami statutowymi OSP. Jednostka ta ma ogromną potrzebę  
remontowania mocno zdewastowanej wieży, która spełnia w jednostce zadania stricte bojowe. 
W niej znajdują się systemy alarmowania, suszenia węży itp.” Poprosił Panią Skarbnik  
o wsparcie finansowe także dla innych jednostek OSP na terenie Rzeszowa, które 
borykają się problemami finansowymi. 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
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Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 
została przyjęta 19 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących. 
 
Ad. 3 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa –  poinformował, że: 

 zatwierdza się bez uwag Protokół Nr XI/1/2015 z XI sesji Rady Miasta 
Rzeszowa, odbytej 26 maja 2015 r., 

 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zakończyło projekt      
pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”. Dodał, że projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 
2007-2013 w kwocie 1 560 000 zł. W ramach tego projektu zostało 
opracowanych 6 strategii: 

1. Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych  
w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

2. Program rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
3. Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
4. Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, 
5. Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
6. Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Rzeszów, zdaniem ośrodka dialogu i analiz THINKTANK, to najlepiej zarządzane miasto  
w Polsce. Został on najlepiej oceniony spośród największych polskich miast, a Prezydent 
Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc został jednocześnie zwycięzcą rankingu liderów ośrodków tej 
wielkości w Polsce. Wybór najlepszych samorządów opierał się na kilkunastu kluczowych 
wskaźnikach, takich jak m.in.: skala bezrobocia, zadłużenie, udział środków własnych oraz 
unijnych w budżecie czy wydatki na edukację, transport oraz administrację. Uwzględniono 
również liczbę nowo wybudowanych mieszkań i podmiotów gospodarczych na 10 tys. 
mieszkańców. W stolicy Podkarpacia wydatki per capita na transport - w ciągu ostatnich trzech 
lat - wzrosły dwukrotnie. Rzeszów jest też jedynym miastem w rankingu, gdzie odnotowano 
dodatnie saldo migracji. THINTKANK wskazuje na zasługi Prezydenta Tadeusza Ferenca  
w tym, iż Rzeszów stał się liczącym ośrodkiem gospodarczym, akademickim oraz kulturalnym, 
przyciągającym nowych mieszkańców i studentów.” 
 
Ad. 4 
Pan mł. insp. mgr Konrad Wolak – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji  
w Rzeszowie – przedstawił Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji  
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w Rzeszowie w 2014 roku (sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 
Jednocześnie w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie Pana Witolda 
Szczekali złożył pisemne podziękowanie dla Rady Miasta Rzeszowa za współpracę 
oraz wsparcie udzielone rzeszowskiej policji w walce z przestępczością 
(podziękowanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał, czy w ostatnim czasie policja odnotowała 
wzrost przestępczości wśród małoletnich po zażyciu dopalaczy? 
 
Pan mł. insp. mgr Konrad Wolak – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji  
w Rzeszowie – odpowiedział, że nie posiada takich danych. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – poinformował, że Komisja Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa złożyła wniosek 
do budżetu Miasta Rzeszowa na 2016 r. o zwiększenie liczby kamer monitoringu 
miejskiego działającego w ścisłym centrum (Rynek i okolice) oraz wymianę 
istniejących w tym rejonie kamer na nowsze. 
 
Radny Pan Bogusław Sak – zauważył, że budynek Komisariatu Policji na Osiedlu 
Baranówka jest w bardzo złym stanie. Poprosił Komendanta o zwrócenie uwagi na ten 
fakt i w miarę możliwości finansowych o poprawę warunków lokalowych policjantów 
pracujących w tym komisariacie. Dodał także, że w związku z dynamicznym 
rozwojem miasta i w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańców, należałoby 
się zastanowić nad utworzeniem nowego komisariatu w Rzeszowie, bądź 
przywróceniem Komisariatu II.  
 
Pan mł. insp. mgr Konrad Wolak – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji  
w Rzeszowie – powiedział: „Komisariat na Osiedlu Baranówka jest komisariatem  
II kategorii. Konieczne jest wybudowanie nowego budynku, aby stał się komisariatem  
I kategorii. Obecnie trwają rozmowy z Prezydentem Miasta odnośnie lokalizacji nowego 
komisariatu. Docelowo w Rzeszowie mają funkcjonować trzy komisariaty I kategorii.” 
 
Radny Pan Roman Jakim – poprosił o zwiększenie liczby patroli policji wokół parku 
na Osiedlu Zimowit oraz o ujednolicenie godzin działania buspasów. Zauważył, że  
w centrum buspasy działają w godz. 6:30 – 9:30 oraz 14:30 – 17:30, a na ul. Sikorskiego 
w godz. 7:00 – 17:00. 
 
Radny Pan Robert Homicki – poprosił, aby policjanci podczas patroli zwracali 
większą uwagę na auta zaparkowane na chodnikach, często blokujące przejście 
pieszym. 
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Ad. 5 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił wyniki 
głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. (tabela  
z wynikami stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 
 
Ad. 6 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Dokonano analizy wykorzystania basenów otwartych ROSiR-u. Zadecydowano, że w miejsce 
basenu 50 m z trybunami zostanie wybudowany basen całoroczny, również 50 m z atrakcjami 
wodnymi, tj. zjeżdżalnią rurową, ławeczkami napowietrzającymi, biczami wodnymi, masażami 
podwodnymi itp. oraz basenem do nauki pływania. Basen będzie miał odsuwaną ścianę boczną, 
która w okresie letnim połączy go z basenami letnimi. Koszt całego przedsięwzięcia to 23 mln 
zł.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – zapytał, czy planowane jest przeniesienie sekcji 
skoków do wody z basenu przy ul. Matuszczaka na ROSiR i czy istnieje koncepcja 
dostosowania tych basenów dla potrzeb sekcji , poprzez budowę niecki?  

 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zapytał, czy planowany jest także remont basenu 
ROSiR, usytuowanego przy wejściu? 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 
basen ten przewidziany jest do remontu w dalszym etapie. Dodał: „Przeprowadzono 
analizę i stwierdzono, że koszt remontu basenu na Matuszczaka i wybudowanie nowej niecki 
dla sekcji skoków do wody to 5 mln zł. Zapadła więc decyzja o jego remoncie.”    
 
Radny Pan Robert Homicki – zapytał, kiedy rozpocznie się i zakończy remont 
basenów: na Matuszczaka i ROSiR-rze? 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: 
„Remont basenu na Matuszczaka będzie trwał ok. 6-8 miesięcy, zaś ROSiR-u do 2017 r.” 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – stwierdził, że „basenu na Matuszczaka nie da się 
całkowicie dostosować do skoków do wody bez generalnego remontu, w którym należałoby 
nieckę 4-metrową pogłębić wzdłuż, a nie w poprzek. Optymalnym rozwiązaniem jest 
wykonanie małego liftingu basenu i przeznaczenie go pod potrzeby lokalnej społeczności. 
Natomiast sekcję skoków do wody należy przenieść na basen ROSiR-u”. 
 
Radny Pan Witold Walawender – stwierdził, że Miasto powinno przedstawić jedną 
spójną koncepcję dotyczącą rozbudowy, bądź remontu basenów ROSiR-u. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował, aby 
zorganizować spotkanie Prezydenta Miasta Rzeszowa z Komisją Sportu i Współpracy  
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z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa w celu uzgodnienia 
ostatecznej koncepcji dotyczącej przebudowy basenów: Matuszczaka i ROSiR-u. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
koncepcja, którą przedstawił na wstępie jest ostateczna. Stwierdził, że kwota zapisana  
w budżecie Miasta w wysokości 25 mln zł jest wystarczająca na wykonanie remontu 
basenu na Matuszczaka i przebudowę basenu ROSiR-u. 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – stwierdził, że baseny należy wyremontować 
kompleksowo, obydwa naraz. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła wniosek o przedstawienie Radzie Miasta 
Rzeszowa lub Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady 
Miasta Rzeszowa ostatecznej koncepcji przebudowy basenów ROSIR-u. Stwierdziła, 
że w pierwszej kolejności należy rozpocząć przebudowę kąpieliska dla najmłodszych, 
aby w przyszłym sezonie letnim mogły z niego korzystać dzieci i młodzież.  
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – stwierdził, że w Rzeszowie nie ma miejsc rekreacyjnych, 
np. basenów z atrakcjami wodnymi, gdzie rodziny z dziećmi mogłyby wspólnie 
spędzać wolny czas. Dodał, że mieszkańcy Rzeszowa często wyjeżdżają do sąsiednich 
gmin, aby skorzystać z tego rodzaju atrakcji. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, 
powiedział: „Miejscem obleganym przez mieszkańców Rzeszowa jest kąpielisko Żwirownia 
przy ul. Kwiatkowskiego, nad którym w okresie wakacyjnym wiele rodzin spędza wolny czas. 
W Rzeszowie funkcjonuje kilka basenów, jednakże nie są one zbytnio oblegane. Jako Prezydent 
muszę wybierać takie inwestycje, które są bardziej potrzebne dla ludzi np. hala sportowa czy 
basen? Oczywiście baseny ROSiR-u będą remontowane, ale muszę wybierać te inwestycje, 
które są bardziej potrzebne i niezbędne dla rozwoju miasta.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zauważył, że „mieszkańcy nie dopominają się  
o zwykłą nieckę basenową, jaka jest na basenie przy Matuszczaka, czy też innych basenach. 
Mieszkańcy proszą o modernizację basenów i wzbogacenie ich o atrakcje wodne, takie jakie ma 
Boguchwała, Łańcut, czy Nisko”. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że prowadzone 
są rozmowy odnośnie budowy parku rozrywki z basenami na Kaczernym  
w Zwięczycy lub przy ul. Karoliny Kózki. Dodał, że dąży do tego, aby aquapark i park 
rozrywki były budowane przez prywatnych inwestorów, a nie z pieniędzy podatnika.  
 
Ad. 7 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 39/1/2015 
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XIV/19/2015, 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 39/1/2015 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 
została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 8 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XIV/18/2015, stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie została przyjęta 
jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 
Ogłoszono 15- minutową przerwę. 

 
Ad. 8a 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie - przedstawił 
projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych alei Tadeusza Rejtana i części ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg 

powiatowych alei Tadeusza Rejtana i części ulicy Lwowskiej w Rzeszowie została 
przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 

 
Ad. 8b. 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie - przedstawił 
projekt uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii niektórych dróg 
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publicznych w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik  
nr 17 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii niektórych dróg 

publicznych w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 
 

Ad. 9 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
- przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu 
Rzeszów i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej  
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania 
organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku XIV/1/2015, stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu 
Rzeszów i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej  
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania 
organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg została przyjęta jednomyślnie  
(17 głosami „za”). 
 
Ad. 10 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
- przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbycia udziałów przez 
Gminę Miasto Rzeszów w spółce Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Sp. z o.o. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XIV/2/2015, stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie określenia zasad zbycia udziałów przez Gminę Miasto 
Rzeszów w spółce Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Sp. z o.o. została przyjęta 
jednomyślnie (17 głosami „za”). 
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Ad. 11 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Rzeszowa - 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa 
użytkowania wieczystego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 
przedstawiony na druku XIV/21/2015, stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania 
wieczystego została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 
Ad. 12 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Straszydlu gmina Lubenia. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 
przedstawiony na druku XIV/3/2015, stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Straszydlu gmina Lubenia została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 
Ad. 13 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem 
graficznym, przedstawiony na druku XIV/4/2015, stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 
Ad. 14 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XIV/7/2015, 
stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 
Ad. 15 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ¼ części 
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Jagiellońskiej 3  
w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku 
XIV/8/2015, stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ¼ części nieruchomości 

gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Jagiellońskiej 3 w Rzeszowie została 
przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 16 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  
i sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XIV/22/2015, stanowi załącznik nr 24 do 
protokołu). 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – stwierdził, że Organizacja Międzyzakładowa NSZZ 
"Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie powinna także mieć 
możliwość nabycia zajmowanego lokalu w trybie bezprzetargowym oraz uzyskania 
bonifikaty od ceny sprzedaży. 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– wyjaśnił, że Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników 
Oświaty i Wychowania nie zwróciła się z wnioskiem o nabycie zajmowanego przez 
nich lokalu, tak jak to zrobił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapewnił, że jeżeli 
solidarność nauczycielska złoży stosowny wniosek, to zostanie on rozpatrzony. 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – potwierdził, że w budynku przy ul. Kopernika 16  
w Rzeszowie mieści się cały zarząd ZNP. Dodał, że działania jakie prowadzi związek 
(np. wszelkiego rodzaju kursy) są z pożytkiem dla wszystkich nauczycieli. 
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Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – stwierdził, że Miasto nie powinno pozbywać się 
tak atrakcyjnego lokalu. Zawnioskował o niesprzedawanie lokalu związkowi, tylko 
pozostawienie  go w dalszej dzierżawie.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek  
o skierowanie ww. projektu uchwały do prac w Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 
Rzeszowa wnikliwie omawiała ww. projekt uchwały. Sprawdzała gdzie znajduje się lokal 
dzierżawiony przez związek. Stwierdziła, że nie można dopuścić do tego, aby jakikolwiek inny 
podmiot miał możliwość podnajęcia lokalu, który od zawsze był dzierżawiony przez ZNP. 
Sprzedając lokal porządkujemy sprawy lokalowe i własnościowe. Związek stając się 
właścicielem lokalu będzie mógł w niego inwestować i przystosować go do swoich potrzeb.” 
 
Radni: Pan Marcin Fijołek, Pan Roman Jakim i Pan Mirosław Kwaśniak – poparli 
wniosek o skierowanie ww. projektu uchwały do prac w Komisji.  
 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o skierowanie omawianego 
projektu uchwały do Komisji Gospodarki Komunalnej: 

 
Powyższy wniosek uzyskał akceptację. Za wnioskiem głosowało 15 radnych,  

7 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 

Ad. 17 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 
przy ul. Rejtana w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 
przedstawiony na druku XIV/5/2015, stanowi załącznik nr 25 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. 

Rejtana w Rzeszowie została przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 
1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 18 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem 
graficznym, przedstawiony na druku XIV/9/2015, stanowi załącznik nr 26 do 
protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 19 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie 
do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem 
graficznym, przedstawiony na druku XIV/10/2015, stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy  
ul. Hetmańskiej w Rzeszowie została przyjęta 18 głosami „za”, przy 1 głosie 
przeciwnym, bez głosów wstrzymujących. 

 
Ad. 20 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Moniuszki. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XIV/6/2015, stanowi załącznik  
nr 28 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Moniuszki została przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 20a 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania obejmującego budowę drogi 
wojewódzkiej od ul. Podkarpackiej w Rzeszowie do węzła Rzeszów Południe drogi 
ekspresowej S19. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wspólnej realizacji zadania obejmującego budowę drogi 
wojewódzkiej od ul. Podkarpackiej w Rzeszowie do węzła Rzeszów Południe drogi 
ekspresowej S19 została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 
Ad. 21 
Pan Adam Tunia – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w Rzeszowie - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
załącznika do uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXXI/1496/2014 z dnia  
28 października 2014 r. dotyczącego „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2015 – 2017”. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku XIV/23/2015, stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miasta Rzeszowa  

Nr LXXXI/1496/2014 z dnia 28 października 2014 r. dotyczącego „Planu rozwoju, 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2015 – 
2017” została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 
Ad. 22 
Pan Marcin Fijołek – Radny Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przygotowania Programu budowy 
mieszkań dla młodych rodzin w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (kopia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 31 do protokołu). 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Miasto buduje 
mieszkania komunalne w miarę swoich możliwości. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa jasno 
określa na jakich zasadach przydziela się mieszkania. Można zaobserwować, że mieszkania 
otrzymują ludzie młodzi, którzy mają trudne warunki finansowe i odpowiednie zagęszczenie 
na 1 m2 w zamieszkiwanych mieszkaniach. Przydziałem mieszkań zajmuje się Komisja 
Mieszkaniowa powołana przez Radę Miasta. Obecnie trwają prace wykończeniowe budynku  
z 36 mieszkaniami komunalnymi na Osiedlu Nowe Miasto, budowanego w tzw. nowoczesnej 
technologii pasywnej. 10 mieszkań zostanie przydzielonych dla profesorów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, a 3 dla profesorów Politechniki Rzeszowskiej, pozostałe zaś zostaną przekazane 
młodym.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że temat jest 
ważny i trudny. Poprosił radnych o udzielenie głosu Panu Jaromirowi Rajzerowi – 
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ekspertowi od rynku nieruchomości i rynku mieszkaniowego, który przedstawi opis 
sytuacji na rynku mieszkaniowym. 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Wszystkie mieszkania budowane przez 
spółdzielnie mieszkaniowe, czy deweloperów są budowane do odbioru za gotówkę. Osoby, które 
je kupują to ludzie zamożni, bądź tacy, którzy mają zdolność kredytową. Jednakże nie każdy 
może sobie na to pozwolić. Istnieje dość duża grupa społeczna, której nie stać jest na wzięcie 
kredytu, czy też nie posiadają gotówki na zakup mieszkania. Program mieszkań komunalnych 
byłby dobrym dopełnieniem dla dużego zjawiska budownictwa mieszkaniowego. Propozycja 
przygotowania programu budowy mieszkań dla młodych rodzin ma na celu wspomóc, czy też 
zainspirować Miasto do budowy większej ilości mieszkań. Budownictwo mieszkaniowe, które 
realizuje Miasto nie wyklucza tego, żeby się pochylić nad programem budowy mieszkań 
komunalnych.” 
 
Pan Jaromir Rajzer – Prezes Zarządu Certus Nieruchomości Sp. z o.o. w Rzeszowie 
– przedstawił prezentację dotyczącą sytuacji rynku mieszkaniowego w Rzeszowie  
(prezentacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu). Dodał: „W zasobie mieszkaniowym 
Rzeszowa jest ponad 70 tys. mieszkań. Zasób ten systematycznie rośnie. W ostatnich latach 
urósł on o około 8 tys. mieszkań i jest to wynikiem dość dużej aktywności deweloperów oraz 
elementem poszerzania miasta. Łączna powierzchnia mieszkań dostępnych w Rzeszowie to  
4 mln 800 tys. m2. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę to 25,8 m2.  
W przeciągu ostatnich 5 lat powierzchnia ta zwiększyła się o 2 m2. Najważniejszym 
wskaźnikiem, ukazującym czy brakuje mieszkań czy nie, jest liczba mieszkań na 1 tys. 
mieszkańców. Z analiz wynika, że obecnie na rynku jest 381 mieszkań na 1 tys. mieszkańców. 
Na Podkarpaciu i w Polsce wskaźnik ten jest mniejszy, niż w Rzeszowie. W Europie zachodniej 
wskaźnik ten jest wyższy. Na 1 tys. mieszkańców przypada 450 mieszkań. Rok rocznie 
zmniejsza się ilość budowanych mieszkań w Polsce. Na chwilę obecną inicjatywę budowy 
mieszkań w Rzeszowie przejęli deweloperzy. Bardzo silną pozycję zachowują także spółdzielnie 
mieszkaniowe i podmioty indywidualne. Od roku 2013 ustabilizował się trend, że mieszkania 
nowe są droższe niż używane. W tej chwili ta różnica wynosi ok. 400 zł za m2 i ceny te dochodzą 
do 5 000 zł/m2. Na rynku wtórnym cena mieszkania to 4500 zł/m2. Cena ta od 2007 roku jest 
na stałym poziomie i zależy od tego, jak planowana jest demografia miasta. Podane ceny są 
ważne z punktu widzenia programów pomocowych. Przy obecnych niskich stopach 
procentowych kredyt stał się absolutnie dostępny, jeśli posiadamy zdolność kredytową.  
W ostatnim czasie oprocentowanie kredytów waha się w przedziale od 2,5% do 3,5%.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział, że jest 
przeciwnikiem tzw. TBS-ów, czyli mieszkań czynszowych z możliwością wykupu na 
własność. 
 
Radny Pan Stanisław Ząbek – powiedział: „W przedstawionej prezentacji, na slajdzie 
przedstawiającym zarys mapy miasta Rzeszowa i nasycenie budownictwa nie ujęto terenów 
Budziwoja. Tereny te charakteryzują się bardzo silnym przyrostem nowego budownictwa 
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deweloperskiego i gospodarczego oraz systemem indywidualnym. Większość zasiedziałych 
ludzi inwestuje dla młodych w budynki budowane systemem gospodarczym, oddzielnie.” 
Zapytał Prezesa, czy to zostało uwzględnione we wszystkich wyliczeniach? 
 
Pan Jaromir Rajzer – Prezes Zarządu Certus Nieruchomości Sp. z o.o. w Rzeszowie 
– odpowiedział: „Budziwój jest dzielnicą, która bardzo silnie się rozwija w zakresie 
budownictwa jednorodzinnego. W przedstawionej prezentacji budownictwo jednorodzinne nie 
jest uwzględnione. Materiał przedstawia mapę aktywności deweloperskiej, gdzie realizowane 
są pojedyncze inwestycje deweloperskie w rejonie Budziwoja, aczkolwiek prezentowana mapa 
nie uwzględnia tych, które zostały oddane do użytkowania i sprzedane. Mówi ona o tym, co 
będzie wpływać na rynek w przyszłości.” 
 
Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „Za czasów poprzedniego ustroju system, gdzie 
były zasady własnego wkładu budowlanego dawał możliwość przejścia po pewnym okresie 
czasu i uwłaszczenia tego mieszkania, po spłacie kredytu zaciągniętego przez spółdzielnie lub 
przyszłościowego właściciela. Czy nie watro iść w tym kierunku? Teraźniejsze programy 
pożyczkowe i wspomagające ograniczają możliwość nabywania mieszkań dla ludzi 
biedniejszych.” 
 
Pan Jaromir Rajzer – Prezes Zarządu Certus Nieruchomości Sp. z o.o. w Rzeszowie 
– odpowiedział: „Prawo własności jest zawsze prawem najmocniejszym, do którego należy 
dążyć. Programy, które kierowane są do spółdzielni to programy z Funduszu Dopłat, 
adresowane w kierunku wsparcia czynszowego. To jest refleksja i odpowiedź rządu na 
wskaźniki europejskie, gdzie występuje dużo większy udział mieszkań czynszowych w stosunku 
do własnych.” 
 
Radny Pan Mariusz Olechowski – powiedział: „Z przedstawionych danych wynika, że  
z programów rządowych, wspierających rynek mieszkaniowy skorzystało 1% rodzin 
wielodzietnych, natomiast 77% singli i rodzin bezdzietnych.” Zapytał, czy polityka państwa 
nie zapomniała o rodzinach wielodzietnych, które są mniej uposażone, a ich potrzeby 
znacznie wyższe niż singli  i rodzin bezdzietnych? Stwierdził, że polityka państwa,  
w tym kierunku jest niewłaściwa i należałoby ją zmienić.  
 
Pan Jaromir Rajzer – Prezes Zarządu Certus Nieruchomości Sp. z o.o. w Rzeszowie 
– odpowiedział: „Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pan Sławomir 
Nowak ogłaszając program mówił, że jest to program z „komponentem demograficznym”. Od 
momentu, gdy został on ogłoszony do momentu kiedy wszedł w życie minęło już prawie półtora 
roku. Był to hamulec dla rozwoju budownictwa w tym czasie. Już wtedy, gdy nie znaliśmy 
jeszcze przepisów szczegółowych postulowaliśmy, że ten program wcale nie miał do końca tego 
„komponentu demograficznego”. Mianowicie, program Mieszkanie dla Młodych zakładał 5% 
dofinansowania do mieszkania na trzecie dziecko. Należy zadać pytanie, czym różni się  
wsparcie dla rodziny z 3 dzieci od tego, która ma już 5 dzieci i potrzebuje kupić większe lokum? 
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Program ten wchodząc w życie nie do końca to zawierał, ale od 1 września br. zostaje słusznie 
naprawiony.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zapytała: „Czy w programie czynszowym do TBS 
spłata za inwestycje bloków czynszowych przenoszona jest bezpośrednio z inwestora na 
najemcę, czy całość spłaty bierze na siebie najemca, czyli gmina, spółdzielnia lub deweloper?” 
 
Pan Jaromir Rajzer – Prezes Zarządu Certus Nieruchomości Sp. z o.o. w Rzeszowie 
– odpowiedział, że na lata 2016 – 2025 planowany jest rządowy program wspierania 
budownictwa czynszowego adresowany do TBS, spółek gminnych i spółdzielni.  
W ramach programu przewidziano budowę 30 000 mieszkań i kwotę wsparcia 752 
mln zł. Adresatem programu są osoby o niewysokich dochodach, ludzie młodzi, 
rodziny z dziećmi. Program ten nie pozwala na sprzedaż tych mieszkań. Na chwilę 
obecną nie są znane jeszcze wszystkie jego rozwiązania.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – podziękował Panu 
Jaromirowi Rajzerowi za przybycie i podzielenie się swoją wiedzą z Radnymi. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  
w dyskusji, powiedział: „Tępiłem, tępię i będę tępił zawsze inicjatywy pisane na kolanie, 
tylko po to, aby wywoływać zamieszanie. Każdy klub może się tak zachować. Napisać sobie 
projekt uchwały, trzy punkty i wprowadzamy jakiś fajny program dla ludzi, a później „Panie 
Prezydencie masz i rób”.  Równie dobrze na  najbliższej sesji nasz klub może wprowadzić sobie 
uchwałę o programie rozdania 5 000 zł każdemu mieszkańcowi. Wszyscy poprą ten pomysł,  
a my powiemy „Panie Prezydencie a teraz proszę napisać program, jak rozdać 5 000 zł 
mieszkańcom”, a wszyscy w Rzeszowie będą nas za to lubić. Jednakże powaga gremium, do 
którego nas wybrano wymaga poważniejszego podejścia do sprawy, niż tylko rzucenie hasła 
wyborczego, najlepiej jeszcze ogłoszonego w mediach, że to my zgłosiliśmy ten pomysł. W tym 
miejscu chcę wyraźnie podkreślić słowa uznania Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” dla 
Przewodniczącego Rady, który z takiej debaty czysto populistyczno-wyborczej, poprzez 
zaproszenie eksperta uczynił poważną debatę na sesji Rady Miasta, tak poważną na jaką to 
gremium zasługuje. Niewątpliwie większość radnych, dzięki tej debacie poszerzyła swoją 
wiedzę o elementy i aspekty polityki mieszkaniowej w naszym mieście. Jak mogliśmy zauważyć 
Rzeszów jest miastem specyficznym w wielu obszarach, tj. kluczowa liczba mówiąca o 71 000 
mieszkań, jak również kwestia kwot w programie rządowym. Polityka mieszkaniowa i polityka 
ulg jest domeną rządową, a rola samorządu sprowadza się jedynie do składania postulatów do 
sił rządowym, aby te elementy poprawiać i naprawiać. Klub Radnych „Rozwój Rzeszowa”  
w październiku skieruje do rządu wyraźny apel i przedstawi projekt uchwały Radzie Miasta  
o ujęcie Rzeszowa w Programie Dopłat Czynszowych. Rzeszów, jako jedno z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się miast, w którym cena popytowa mieszkań jest wysoka,  
w porównaniu chociażby do Krakowa, zasługuje na to, aby znaleźć się w gronie miast, które 
obejmuje program rządowy. Jeśli rząd przyznaje takie środki, to dlaczego Rzeszów nie może  
z nich skorzystać.” 
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Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Analiza zaprezentowana przez Pana Jaromira 
Rajzera w wielu punktach potwierdza, że zaangażowanie samorządu w mieszkania dla młodych 
jest konieczne. Mój przedmówca przyznał, że program ten jest głównie domeną rządu, ale nie 
dopowiedział, że Pan Jaromir Rajzer wspomniał, że kwestia zainteresowania mieszkaniami 
wspomaganymi dla młodych powinna również się spotkać z zainteresowaniem samorządu. My 
właśnie to czynimy. Informacje przedstawione w analizie potwierdzają, że Rzeszów, jako 
samorząd powinien się zainteresować mieszkaniami dla młodych. Kwestia jak to zrobić i jaki 
program ułożyć, to kwestia wtórna do dyskusji. Zgadzam się z Panem Prezydentem, że 
program TBS to nieporozumienie, a nikła jego efektywność pokazuje, że należy szukać innych 
rozwiązań. Dyskutujmy o przedstawionych w projekcie uchwały propozycjach merytorycznie, 
a nie skreślajmy ich tylko dlatego, że zaproponował go Klub Radnych PiS. Proszę zauważyć, że 
cała inspiracja mieszkań dla młodych koncentruje się w pięciu największych ośrodkach 
miejskich. Z tego wynika, że w Rzeszowie się nie koncentruje. Wszystkie mniej rozwinięte 
regiony (bądź postrzegane jako mniej rozwinięte) nie mogą zbytnio liczyć na pomoc z programu 
mieszkania dla młodych bądź jest ona nikła. Skoro w dużych jednostkach miejskich tj. Poznań, 
Warszawa, Wrocław  jest zapotrzebowanie na tego typu mieszkania, to nie wierzę, że  
w Rzeszowie go nie ma. Zatem skupmy się na dyskusji, jak w szczegółach ten program pomocy 
dla młodych miałby wyglądać, a nie odrzucajmy go, ponieważ PiS był jego inicjatorem. 
Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fakt. 77% mieszkań z MDM, które są realizowane  
w programach społecznych jest kupowanych przez singli, bądź małżeństwa bezdzietne, 
natomiast niewielki procent przez rodziny trzy i więcej osobowe. Nie zgodzę się z wypowiedzią 
Pana Jaromira Rajzera, który powiedział, że mieszkania te nie trafiają do osób, które ich 
najbardziej potrzebują. Praktyka jest taka, że jeżeli rodzina zdecydowała się na dwójkę lub trójkę 
dzieci to ma już zapewnione jako takie miejsce do mieszkania. Natomiast największy problem 
mają te osoby, które chcą założyć rodzinę ale nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają u rodziców 
w bardzo malutkim mieszkaniu, bądź wyjeżdżają za granicę bo tam mają lepsze warunki 
bytowe. Jeżeli wg przedstawionych danych aż 77% mieszkań w programie MDM jest 
przeznaczanych dla singli albo małżeństw bezdzietnych, to jest dowód na to, jak duże jest 
zapotrzebowanie społeczne na tego typu wspomagane mieszkania w czynniku społecznym. 
Przedstawiona prezentacja udowadnia to, że jest zapotrzebowanie na mieszkania nie tylko 
deweloperskie ale również te wspomagane przez samorząd czy rząd.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Po pierwsze w programie mieszkania dla młodych 
od 1 września zmieniają się reguły i mam nadzieję, że skutki będą nieco inne. Po drugie mówił 
Pan o krytykowaniu czegoś, co PiS wymyślił. Otóż PiS niczego nie wymyślił. W projekcie 
uchwały nie ma żadnego konkretu, tylko idea. Idea, którą wszyscy znamy. Od lat wiemy, że 
problem mieszkaniowy jest powszechny, że trzeba go zaspakajać. Moim zdaniem i w oparciu  
o to, co powiedział Pan Rajzer problem ten nie jest tak drastyczny, jak było to do niedawna, ale 
nadal jest dużo do zrobienia. Zawsze będzie tak, że pomiędzy tymi, których stać na mieszkanie, 
a tymi, którzy z mocy przepisów dostają od gminy mieszkanie socjalne jest rozdział. Pytanie 
jest teraz takie, na ile samorządy polskie - w szczególności Rzeszów - stać na to, żeby dotować 
mieszkania i w jakim zakresie my możemy to zrobić, w jakim stopniu możemy wspierać i kogo. 
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Są to sprawy trudne i wymagające głębokiego namysłu. Z jednej strony dobrze się stało, że ten 
temat się pojawił, z drugiej zaś, że z tej uchwały nic nie wynika. Apeluję, abyśmy w oparciu  
o tą wiedzę spróbowali się dopracować rozwiązań, które dadzą nam możliwość wsparcia tych 
najbardziej potrzebujących.” Zgłosił wniosek o skierowanie ww. projektu uchwały do 
dalszych prac w Komisji. 
 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Rzeszowa. 

 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Miasto Rzeszów jest 
najmłodszym miastem w Polsce. Przybywają do niego młodzi ludzie, którzy wiążą z nim swoją 
przyszłość. Zapewniam, że Miasto nadal będzie budowało mieszkania komunalne dla 
mieszkańców Rzeszowa.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w trybie ad 
vocem do wypowiedzi Radnego Pana Roberta Kultysa, powiedział: „Radny jest 
zwolennikiem realizowania inwestycji z miejskiego budżetu, obciążania budżetu samorządu. Ja 
natomiast jestem zwolennikiem szukania zewnętrznych możliwości. Przykładem jest chociażby 
to, że Radny Robert Kultys chciał budować Most Mazowieckiego za swoje pieniądze. Koszt całej 
inwestycji został oszacowany na ponad 170 mln zł, natomiast Prezydent wybudował go za  
15 mln zł środków własnych. Na pozostałą część kwoty uzyskał dofinansowanie z europejskiego 
programu Rozwój Polski Wschodniej.” 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – stwierdził, że według danych przedstawionych przez 
Pana Jaromira Rajzera do uzyskania kredytu na zakup mieszkania, miesięczny dochód 
w rodzinie powinien wynosić ok. 5 000 zł/dwie osoby. Czyli na 1 osobę w rodzinie 
miesięczny dochód to 2 500 zł.  Do przedstawionych danych brakuje wykonania 
analizy, jakie są faktyczne zarobki w Rzeszowie ludzi młodych, którzy zaraz po 
studiach rozpoczynają pracę. Stwierdził, że nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście 
spełniają oni kryteria do otrzymania kredytu na zakup mieszkania.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Teren Podkarpacia 
traktowany jest jako biedny. Jednakże ludzie, którzy odwiedzają nasze tereny zachwycają się 
nimi, w szczególności pięknymi domami i ich obejściami. Jeśli chodzi o zarobki, to Rzeszów 
znajduje się na VI miejscu, wyprzedzając takie miasta, jak Wrocław, Szczecin, Białystok czy 
Opole i nie są one takie niskie, bo średnie płace to około 4 000 zł. Uważam, że jeżeli dwie osoby 
w rodzinie pracują i otrzymują średnią płace, to są w stanie uzyskać kredyt na mieszkanie. 
Rzeszów rozrasta się dość intensywnie. W ostatnim czasie w Rzeszowie przybyło 35 000 
mieszkańców i rok rocznie wzrasta zapotrzebowanie na nowe mieszkania. Buduje się ich ok. 
2 000 rocznie. Jest to odpowiedzią na to, że do Rzeszowa systematycznie napływają ludzie.” 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – w trybie ad vocem do wypowiedzi Radnego Pana 
Waldemara Kotuli, powiedział: „Przedstawiona prezentacja zawiera dane o dostępności 
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kredytów. Tak więc, zaciągając kredyt na kwotę 300 000 zł na 25 lat, przy LTV 75%, rata 
wyniesie ok. 1 500 zł. Trzy lata temu była to kwota 2 050 zł. Także 3-osobowa rodzina  
z dochodami miesięcznymi 5 000 zł netto może obecnie otrzymać kredyt na kwotę ponad 
450 000 zł, 3 lata temu kwota ta wynosiła 370 000 zł, a więc relatywnie zmniejsza się dochód, 
jaki określa zdolność kredytową rodziny.” 
 
Radny Pan Czesław Chlebek – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek przeciwny. 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji. 
 

Powyższy wniosek uzyskał akceptację. Za wnioskiem głosowało 12 radnych,  
8 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Przedstawiony projekt uchwały miał na celu 
rozpoczęcie prac nad Programem budowy mieszkań dla młodych rodzin w Rzeszowie, nad 
szczegółami, które miałyby się w nim znaleźć.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – poparł wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa 
Pana Andrzeja Deca o skierowanie omawianego projektu uchwały do prac w Komisji. 
Dodał: „Na Komisji będziemy dyskutować między innymi o tym, kto ma udzielić kredytów, 
jak ma przebiegać finansowanie i czy mają to być bonifikaty, kto je ma udzielać i dla kogo. 
Ostatnio został uruchomiony Państwowy Program Budownictwa Czynszowego, który zakłada 
znowelizowana ustawa. Temat jest niewątpliwie ważny i należy go przedyskutować na 
Komisji.” 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poprosił o 3-minutową przerwę. 
 

Ogłoszono 3-minutową przerwę. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w imieniu 
Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” przedstawił stanowisko popierające wniosek  
o skierowanie ww. projektu uchwały do Komisji. 
 
Radny Pan Robert Kultys – stwierdził: „Skierowanie omawianego projektu uchwały do 
Komisji jest ucieczką od tematu. Komisja rozpatrywała już ten projekt uchwały, jednakże nie 
wypracowała żadnych wniosków. Zagadnienie to powinno być skierowane do opracowania 
przez fachowców, czy urzędników, a nie radnych.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – w imieniu Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej zawnioskowała o skierowanie ww. projektu uchwały do prac  
w Komisji. 
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Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o skierowanie ww. projektu 
uchwały do Komisji: 

 
Powyższy wniosek uzyskał akceptację. Za wnioskiem głosowało 13 radnych,  

8 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – 
poprosił o 10-minutową przerwę. 
 

Ogłoszono 10-minutową przerwę. 
 

Ad. 22b 
Pan Zbigniew Sebzda – Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku 
XIV/11/2015, stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 
 

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

przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 23 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XIV/15/2015, 
stanowi załącznik nr 34 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa 

została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 24 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XIV/20/2015, stanowi 
załącznik nr 35 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, 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 jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 
Ad. 25 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów 
głosowania, w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku XIV/13/2015, stanowi załącznik nr 36 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych 

obwodów głosowania, w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej została 
przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 
 
Ad. 22a 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – jako Przewodniczący Komisji Porządku 
Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
zamieszkałymi na terenie osiedli miasta Rzeszowa: Przybyszówka i Franciszka Kotuli 
w sprawie zmiany granic osiedli: Przybyszówka i Franciszka Kotuli. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 37 do protokołu). 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – w imieniu Klubu Radych Platformy 
Obywatelskiej, powiedziała: „Rada Osiedla Franciszka Kotuli wystąpiła z wnioskiem  
o zmianę granic osiedla, ponieważ teren, który został zainwestowany przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Projektant” budynkami wielorodzinnymi oraz obiektami szkoły i przedszkola 
leży w granicy tego osiedla. Wnioskujemy, aby powstał jednolity organizm, połączony pod 
względem funkcjonalnym, administracyjnym i komunikacyjnym. Budownictwo na tym 
obszarze, to budownictwo wielorodzinne, administracyjnie powiązane poprzez SM 
„Projektant” i tworzące jednolity organizm. Zarówno cześć Osiedla Fr. Kotuli, jak i teren 
zainwestowany przez spółdzielnię jest przez nią administrowany. Często mieszkańcy z Osiedla 
Przybyszówka piszą do Rady Osiedla Fr. Kotuli o np. zamontowanie na terenie nie należącym 
do tej rady progów zwalniających, czy wybudowanie miejsc parkingowych. Mieszkańcy 
terenów zainwestowanych utożsamiają się z Radą Osiedla Fr. Kotuli i budownictwem 
wielorodzinnym, a nie z częścią, gdzie znajdują się domki jednorodzinne na Osiedlu 
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Przybyszówka. Także komunikacyjnie tereny te są związane z Osiedlem Fr. Kotuli. Niniejszym 
proszę Wysoką Radę o uwzględnienie naszego wniosku.” 
 
Radny Pan Czesław Chlebek – powiedział: „Temat zmiany granic Osiedli: Przybyszówka  
i Fr. Kotuli powraca na sesję już drugi raz. Projekt uchwały został skierowany na sesję  
w ostatniej chwili i nie zawiera on stanowiska ani jednej ani drugiej Rady Osiedla. Już 
poprzednio wyrażałem opinię, że decyzje takie należy podejmować w porozumieniu z Radą 
Osiedla Przybyszówka. Ponadto RO Przybyszówka wyraziła sprzeciw wobec zmiany granic 
jego osiedla. Proponuję zatem zorganizowanie spotkania dwóch rad osiedlowych, celem 
wypracowania spójnego stanowiska.” Zgłosił wniosek o skierowanie ww. projektu do 
Komisji. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – poparł wniosek przedmówcy. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – przychyliła się do wniosku Radnego Pana 
Czesława Chlebka. 
 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że Kodeks Wyborczy nie 
dopuszcza jakichkolwiek zmian granic, czy obwodów tuż przed wyborami.   
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „To jest naturalne zjawisko, że na osiedlach, na 
których do tej pory dominowały domki jednorodzinne, teraz deweloperzy budują budynki 
wielorodzinne (np. na Osiedlu Budziwój, czy Osiedlu Biała).  Złym zjawiskiem będzie, jeżeli 
oddzielimy zabudowę wielorodzinna od jednorodzinnej i przyłączymy ją do dotychczasowych 
osiedli, blokowisk, a tereny zabudowy jednorodzinnej, tj. na osiedlach typu Budziwój, 
Przybyszówka, czy Drabinianka utworzymy małe enklawy tej zabudowy.” 
 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o skierowanie projektu uchwały 
do Komisji: 

 
Powyższy wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 
Ad. 26 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku XIV/12/2015, stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 



27 
 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok została przyjęta jednomyślnie  
(19 głosami „za”). 

 
Ad. 26a 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 
Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
realizacji projektu pn. „Książki i edukacja medialna online” („Books, Media and 
Online Reading Education”). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 39 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie realizacji projektu pn. „Książki i edukacja medialna 
online” („Books, Media and Online Reading Education”) została przyjęta 
jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 27 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu 
Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Promocja turystyki miast Grupy 
Wyszehradzkiej” w ramach naboru do Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego na rok 2015, Granty standardowe. Następnie przedstawiła 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Promocja turystyki miast Grupy Wyszehradzkiej” w ramach naboru do 
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2015, Granty standardowe 
została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 28 
Zrealizowany w punkcie 22b. 
 
Ad. 29 
Radny Pan Wiesław Buż – jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
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z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XIV/14/2015,  stanowi załącznik nr 41 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednomyślnie  

(18 głosami „za”). 
 

Ad. 30 
Podczas XIV sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące interpelacje, 
wnioski i zapytania: 
 
Wniosek Nr XIV/1/2015 – pisemny 
 

„Wnioskuję w imieniu własnym i przewodniczących innych rad osiedlowych  
o wniesienie poprawki w Statucie Rad Osiedli dotyczącej wyborów, a szczególnie wymaganej 
frekwencji. Proponuję, aby zapis o frekwencji 100 osób w I terminie wyborczym pozostawić bez 
zmian. Proszę o zmianę zapisu przy II terminie wyborczym i wprowadzenie zapisu, że  
„II termin wyborczy do Rad Osiedlowych następuje w tym samym dniu, po upływie 30 minut, 
jeżeli spotkanie wyborcze nie mogło się odbyć w I terminie z powodu niskiej frekwencji 
wyborczej.”” 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa - Pan Janusz Micał 
 
Zapytanie Nr XIV/2/2015 – pisemne 
 
 „Czy istnieje możliwość wydłużenia prawoskrętu z ul. Wincentego Pola (od strony 
Politechniki) w ulicę Dąbrowskiego?” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Kotula 
 
Zapytanie Nr XIV/3/2015 – pisemne 
 
 „Proszę o udzielenie informacji, jak wygląda problem dostępności do opieki 
stomatologicznej dzieci i młodzieży w rzeszowskich szkołach: 

 w których szkołach są gabinety stomatologiczne? 
 czy są podejmowane jakieś działania ze strony samorządu wspierające proces tworzenia 

tych gabinetów? 
 ile dzieci jest objęte corocznymi badaniami kontrolnymi – przegląd stomatologiczny 

uzębienia?” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pani Danuta Solarz 
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Zapytanie Nr XIV/4/2015 – pisemne 
 
 „Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie warunków lokalowych i kadrowych, 
które należało by spełnić, aby uruchomić Publiczną Szkołę Podstawową z językiem 
wykładowym angielskim?” 
 
Autor: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – Pan Konrad Fijołek  
 
Zapytanie Nr XIV/5/2015 – pisemne 
 

„W imieniu mieszkańców proszę o informację: 
1. czy planowane i podejmowane są działania w celu zapewnienia dla Miasta 

Rzeszowa i jego mieszkańców tzw. alternatywnych, rezerwowych źródeł poboru 
wody pitnej, które zabezpieczyłyby potrzeby mieszkańców i miasta, jako dużej 
aglomeracji miejskiej w sytuacjach kryzysowych (susza itp.)? 

2. czy Prezydent, (MPWiK) planują podjęcie działań mających na celu podwyżkę, 
zwiększenie opłat za wodę pitną, dostarczaną dla mieszkańców miasta  
w perspektywie następnych 12 miesięcy?”. 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Jerzy Jęczmienionka 
 
Wniosek Nr XIV/6/2015 – ustny 
 
 „W 2015 r. OSP na Osiedlu Biała zakończyła rozbudowę strażnicy, uzyskując kubaturę 
pomieszczeń o 100% większą niż dotychczas. Na dzień dzisiejszy OSP boryka się z problemami 
finansowymi, które uniemożliwiają wykończenie pomieszczeń w których będą garażowane 
samochody. Proszę o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej w wysokości 
30 000 – 40 000 zł dla OSP na Osiedlu Biała.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Stanisław Ząbek 
 
Ad. 31 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za 
okres od 19 czerwca 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r. (sprawozdanie stanowi załącznik  
nr 42 do protokołu).  
 

Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 
 
Na XIV sesji odbytej w dniu 25 sierpnia 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 
następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XIV/253/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
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2. Uchwała Nr XIV/254/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2015 r.  

 
3. Uchwała Nr XIV/255/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2015 r.  
 

4. Uchwała Nr XIV/256/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  
Nr 39/1/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

 
5. Uchwała Nr XIV/257/2015 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza  
w Rzeszowie. 

 
6. Uchwała Nr XIV/258/2015 uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych alei Tadeusza Rejtana i części ulicy Lwowskiej  
w Rzeszowie. 

 
7. Uchwała Nr XIV/259/2015 w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii 

niektórych dróg publicznych w Rzeszowie.  
 

8. Uchwała Nr XIV/260/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg  
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Miastu Rzeszów i jej jednostkom podległym, warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do 
udzielania tych ulg. 
 

9. Uchwała Nr XIV/261/2015 w sprawie określenia zasad zbycia udziałów przez 
Gminę Miasto Rzeszów w spółce Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej  
Sp. z o. o.  

 
10. Uchwała Nr XIV/262/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa 

użytkowania wieczystego. 
11. Uchwała Nr XIV/263/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Straszydlu gmina Lubenia. 
 

12. Uchwała Nr XIV/264/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej. 

 
13. Uchwała Nr XIV/265/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej. 
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14. Uchwała Nr XIV/266/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ¼ części 
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Jagiellońskiej 3,  
w Rzeszowie. 

 
15. Uchwała Nr XIV/267/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

położonej przy ul. Rejtana w Rzeszowie. 
 

16. Uchwała Nr XIV/268/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie. 

 
17. Uchwała Nr XIV/269/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

położonych przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. 
 

18. Uchwała Nr XIV/270/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Moniuszki. 

 
19. Uchwała Nr XIV/271/2015 w sprawie wspólnej realizacji zadania obejmującego 

budowę drogi wojewódzkiej od ul. Podkarpackiej w Rzeszowie do węzła 
Rzeszów Południe drogi ekspresowej S19.  

 
20. Uchwała Nr XIV/272/2015 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady 

Miasta Rzeszowa Nr LXXXI/1496/2014 z dnia 28 października 2014 r. 
dotyczącego „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o. o. w Rzeszowie na lata 2015 – 2017”. 

 
21. Uchwała Nr XIV/273/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 
 

22. Uchwała Nr XIV/274/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta 
Rzeszowa. 

 
23. Uchwała Nr XIV/275/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy 

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

 
24. Uchwała Nr XIV/276/2015 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa 

odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonych na dzień 25 października 
2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
25. Uchwała Nr XIV/277/2015 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
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zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok. 

 
26. Uchwała Nr XIV/278/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Książki i edukacja 

medialna online” („Books, Media and Online Reading Education”). 
 

27. Uchwała Nr XIV/279/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „Promocja turystyki miast Grupy Wyszehradzkiej”  
w ramach naboru do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rok 
2015, Granty standardowe. 

 
28. Uchwała Nr XIV/280/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  
z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XIV sesji Rady Miasta 
Rzeszowa. 
 
Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1430. 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
 
Anita Topolska – Kopala 
 
Sprawdził: 

Dyrektor 
Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 
Mirosław Kubiak 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Andrzej Dec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


