
Protokół Nr XVII/1/2015 
z XVII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 27 października 2015 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Na ustawowy stan 25 radnych w XVII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  
24 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 XVII sesji 
Rady Miasta i prowadził obrady. Powitał Radnych, Prezydenta i Zastępców Prezydenta 
Miasta Rzeszowa oraz 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 oraz przybyłych 
mieszkańców miasta.  

 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 

porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło siedem 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 2015 r. 
 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (16 głosami „za”). 
 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
– w punkcie 17a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz 
Gminy Miasto zabudowanej nieruchomości przy ul. Trembeckiego 3. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (15 głosami „za”). 

 
3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 31a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości (ul. Rzecha). 
 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (14 głosami „za”). 
 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
– w punkcie 31b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant”). 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (16 głosami „za”). 
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5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
– w punkcie 31c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości (Developres Sp. z o. o.). 

 
Wniosek nie uzyskał akceptacji. Za przyjęciem wniosku głosowało  

12 radnych, 4 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kserokopia projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 
6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 35a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 

7) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
– w punkcie 41a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy 
„Rzeszów”. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 
Uzupełniony porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
 

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

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

3. Wystąpienie przedstawiciela Asseco Resovii. 
 

4. Oświadczenia i informacje. 
 

5. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych. 
 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 
 

7. Informacja nt. uprawnień i zamierzeń Miasta, wynikających z ustawy z dnia  
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. „ustawy krajobrazowej”). 

 
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 270/7/2015 „Budziwój – Podwisłocznia”  
w Rzeszowie (druk: XVII/4/2015). 
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9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty  
i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie (druk: XVII/10/2015). 
 

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej  
i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie (druk: XVII/9/2015). 
 

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 273/10/2015 w rejonie al. Żołnierzy I Armii 
Wojska Polskiego w Rzeszowie (druk: XVII/8/2015). 
 

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej  
w Rzeszowie (druk: XVII/7/2015). 

 
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego  
i ul. Ziai w Rzeszowie (druk: XVII/6/2015). 
 

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 276/13/2015 w rejonie ul. Hetmańskiej  
w Rzeszowie (druk: XVII/5/2015). 

 
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 40/2/2015 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 
(druk: XVII/11/2015). 
 

16. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

 
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika upamiętniającego Ofiary 

Katastrofy Smoleńskiej (druk: XVII/21/2015). 
 
17a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy Miasto zabudowanej 
nieruchomości przy ul. Trembeckiego 3. 
 

18. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zabudowanej, 
położonej przy ulicy Lisa Kuli 20. 
 

19. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy Placu 
Śreniawitów w Rzeszowie (druk: XVII/16/2015). 
 

20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 
ulicy Ofiar Katynia (druk: XVII/18/2015). 
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21. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Rejtana  
w Rzeszowie (druk: XVII/20/2015). 
 

22. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony (druk: 
XVII/17/2015). 
 

23. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie (druk: 
XVII/14/2015). 
 

24. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  
(ul. Zygmunta Starego, Kwiatkowskiego i Miodowa). 
 

25. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  
(ul. Bełzy i Zakładowa). 
 

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. 
 

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości (przy ul. Dąbrówki; druk: XVII/2/2015). 
 

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, położonych przy ul. Ignacego Paderewskiego i ul. 9 Dywizji 
Piechoty w Rzeszowie. 
 

29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej przy ul. Bolesława Prusa w Rzeszowie. 

 
30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic Granicznej i Zielonej. 
 

31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (przy  
ul. Wieniawskiego i Kiepury; druk: XVII/19/2015). 
 
31a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (ul. Rzecha). 
 
31b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Projektant”). 
 

32. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu (ul. Towarnickiego; druk: XVII/15/2015). 
 

33. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza. 
 

34. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej. 
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35. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Jagiellończyka. 
 
35a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego. 
 

36. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres 
powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów 
(druk: XVII/13/2015). 
 

37. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia 
Regulaminu udostępniania i użytkowania infrastruktury Stadionu Miejskiego „Stal” 
w Rzeszowie (druk: XVII/12/2015). 
 

38. Uchwała w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (druk: XVII/25/2015). 

 
39. Uchwała w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu 

celem osiedlenia na terenie miasta Rzeszowa (druk: XVII/22/2015). 
 

40. 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: XVII/23/2015). 
 

41. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rzeszowie (druk: XVII/24/2015). 
 
41a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy „Rzeszów”. 

 
42. Interpelacje i zapytania. 

 
43. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 
Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 6 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 i zgłosiła 
autopoprawki (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu, autopoprawki 
stanowią załączniki nr 8 i 9 do protokołu; tekst jednolity uchwały wraz z autopoprawkami 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu). Wyjaśniła, że z uwagi na nieprzyznanie 
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dofinansowania unijnego na modernizację pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu 
Miejskim w Rzeszowie, konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Miasta kwoty 12 mln 
złotych z przeznaczeniem na realizację tej inwestycji w latach 2016 – 2017. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zapytała, dlaczego środki w kwocie 5 mln zł 
przeznaczone na przebudowę basenów ROSiR-u zostały przeniesione na 2017 rok. 
Stwierdziła, że odsuwanie w czasie ww. inwestycji świadczy o złej polityce miasta. 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała, że zmiana ta łączy się  
z koniecznością modernizacji w 2016 roku Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim  
w Rzeszowie. Wyjaśniła, że brak tej modernizacji w przyszłym roku może poskutkować 
zamknięciem szpitala. Jednocześnie dodała, że nie ma jeszcze kompleksowego pomysłu na 
przebudowę basenów ROSiR-u, w związku z czym środki na realizację tego zadania można 
rozłożyć w czasie.  
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował, aby na 
najbliższym posiedzeniu Komisji Ekonomiczno – Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa  
przeanalizować poruszone kwestie i spróbować ułożyć budżet tak, aby pogodzić te dwie 
inwestycje. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – przypomniał, że podczas ostatniego wspólnego 
posiedzenia Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych oraz Sportu  
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa Radni zgodnie 
stwierdzili, że baseny powinny pełnić funkcję rekreacyjną i należy je jak najszybciej 
przebudować i udostępnić mieszkańcom Miasta. 
 
Radny Pan Robert Homicki – poparł propozycję zgłoszoną przez Pana Konrada Fijołka. 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – zauważyła, że na przebudowę basenów 
zabezpieczono w 2016 roku kwotę w wysokości 5 mln zł, a więc inwestycja może zostać 
rozpoczęta. Dodała, że nie jest wykluczone, że uda się pozyskać środki zewnętrzne na 
realizację któregoś z tych zadań. 
 
 Przystąpiono do głosowania: 
 
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawkami) została przyjęta 16 głosami „za”, 
bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
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 stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. została 
przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
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 stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu). 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zapytał, jaką kwotę Miasto przeznaczyło na Speedway 
Stal Rzeszów. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że jest to 
kwota 250 tys. zł. 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – wyraził obawę, czy środki we wspomnianej wysokości 
będą wystarczające, aby drużyna Speedway Stal Rzeszów utrzymała się w ekstraklasie. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że Miasto nie 
otrzymało od Zarządu Spółki rozliczenia finansowego za 2014 rok, więc nie sposób ocenić, 
jakie ma zapotrzebowanie finansowe. 
 
 Przystąpiono do głosowania: 
 
 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. została 
przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących. 
 
Ad. 3 
 
Pan Bartosz Górski – Wiceprezes Zarządu Asseco Resovia S.A. – przedstawił prezentację 
dotyczącą promocji miasta poprzez drużynę Asseco Resovia (prezentacja stanowi załącznik 
nr 13 do protokołu). 
 
Ad. 4 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że zatwierdza 
się Protokół Nr XIII/1/2015 z XIII sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbyła się 7 lipca 2015 r. 
 
Ad. 5 
 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił informację nt. analizy 
oświadczeń majątkowych za 2014 r. i złożonych w 2015 r. przez pracowników Urzędu 
Miasta Rzeszowa, kierowników jednostek organizacyjnych miasta i prezesów spółek 
miejskich, dokonanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (informacja stanowi załącznik  
nr 14 do protokołu).  
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił informację  
nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych Miasta Rzeszowa, złożonych w związku  
z rozpoczęciem VII kadencji oraz za 2014 rok (informacja stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu). 
 
Ad. 6 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – z uwagi na 
obszerność materiału, przedstawił prezentację skupiającą się jedynie na wybranych 
zagadnieniach zawartych w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2014/2015 (prezentacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu; informacja stanowi załącznik 
nr 17 do protokołu). 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – w nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na wcześniejszej 
sesji zapytał, czy nie byłoby zasadne, aby w szkołach, w których pracują dyrektorzy mogący 
już przejść na emeryturę, zatrudniać na te stanowiska młodą kadrę. 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – 
odpowiedział, że emerytura to nie obowiązek lecz przywilej, dlatego też dyrektorzy sami 
powinni decydować o tym, czy chcą odejść z pracy. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – dodał, że dyrektorzy szkół 
wyłaniani są w konkursach, w których nie ma kryterium wiekowego, a w których 
najbardziej liczą się kwalifikacje, wiedza i doświadczenie. 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zauważył, że świetne efekty w nauczaniu przynoszą 
odbywane przez uczniów praktyki zagraniczne. Dodał, że Miasto powinno kłaść nacisk na 
szkolnictwo zawodowe, które ostatnimi czasy podupadło, gdyż wiele firm czeka na 
specjalistów.  
 
Radna Pani Danuta Solarz – zapytała, czy w szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia 
na dwie zmiany oraz poprosiła o omówienie kwestii dotyczącej agresji w szkołach. 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – 
odpowiedział, że szkoły nie prowadzą zajęć dwuzmianowych. Odnosząc się do kwestii 
agresji poinformował, że temat ten został omówiony w informacji, we fragmencie 
dotyczącym pracy z tzw. trudnymi uczniami. Dodał, że w większości szkół znajduje się 
monitoring.  
 
Radna Pani Maria Warchoł – zwróciła uwagę na problemy ze zdawalnością egzaminów 
zawodowych w niektórych zawodach. Zapytała, czy planowane są jakieś działania mające 
na celu poprawę tych wyników. 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – 
odpowiedział, że temat ten jest na bieżąco monitorowany. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji 
powiedział, że młodzież należy kierować do szkół i zawodów, które odpowiadają ich 
predyspozycjom. Jednocześnie zauważył, że zasadne byłoby zamieszczenie  
w przedstawionym materiale informacji o zamierzeniach, zadaniach i celach, jakie są 
stawiane na rok następny. 
 
Radny Pan Witold Walawender – poruszył problem liczebności dzieci w klasach. 
Powiedział, że zbyt duża liczba uczniów w klasie powoduje utrudnienia szczególnie  
w przypadku nauki języków obcych czy zajęć artystycznych. 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Nie przekraczamy dopuszczalnych i zdroworozsądkowych norm, jeśli chodzi o liczebność dzieci  
w klasach. Ponadto dopiero przy określonej liczebności klasy można dzielić na grupy np. na WF-ie, czy 
biologii.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił się z prośbą  
o zamieszczenie w kolejnym dokumencie szerszej informacji na temat współpracy 
międzynarodowej szkół. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, jak rozwiązywany 
jest problem z przepełnieniem świetlic w podstawówkach. 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że 
w szkołach na bieżąco adaptowane są nowe sale dla potrzeb świetlic, natomiast w godzinach 
największego oblężenia nauczyciele zabierają część dzieci do klas. 
 

Ogłoszono 10 – minutową przerwę. 
 
Ad. 7 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
informację nt. uprawnień i zamierzeń Miasta, wynikających z ustawy z dnia  
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (tzw. „ustawy krajobrazowej”). Powiedziała: „Ustawa ta obowiązuje od  
11 września 2015 r. i wprowadza zmiany w szeregu obowiązujących ustaw, a wynika to z faktu, że ma 
określić warunki i zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń. W związku z tym wprowadza przepisy, które zarówno informują  
o zasadach naliczania, poboru, egzekucji opłat reklamowych, jak również odnosi się do zmiany 
istniejących, funkcjonujących do czasu wprowadzenia tej ustawy reklam i ich usytuowania. Ustawa 
narzuca obowiązek przygotowania takiego opracowania w formie uchwały, w związku z tym  
w pierwszym etapie przygotowujemy projekt uchwały o przygotowaniu uchwały o zasadach  
i warunkach usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń. Uchwała ta, obejmująca obszar całego miasta, określi zasady i warunki sytuowania 
tych obiektów, ich gabaryty, standardy jakościowe, rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane, z podziałem na różne obszary miasta. Po przygotowaniu projektu uchwały o projekcie 
uchwały Prezydent podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do takich prac. Po 
sporządzeniu opracowania, które podzieli miasto na określone rejony, określając standardy reklamowe 
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w każdym z nich, powinny być zasięgnięte opinie o projekcie tej uchwały i w razie potrzeby również 
będą to opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, właściwego organu Straży Pożarnej, 
Marszałka Województwa, zarządcy drogi, dodatkowo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
i ministra właściwego, jeżeli obszar jest objęty ochroną uzdrowiskową, czego akurat w Rzeszowie nie 
ma. Po zaopiniowaniu i uzgodnieniu tego opracowania będzie ogłoszenie w prasie lokalnej i przez 
obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty o wyłożeniu tego opracowania do wglądu publicznego. 
Projekt ten będzie wyłożony na okres 21 dni, a w trakcie tego wyłożenia będą zbierane uwagi do 
projektu. Następnie uwagi te zostaną rozpatrzone, a w miarę możliwości uwzględnione, natomiast nie 
uwzględnione uwagi razem z projektem zostaną przedstawione Radzie Miasta. 
Realizacja i egzekucja tego opracowania również jest ściśle określona w ustawie, niemniej jednak 
potrzebne będą jeszcze prawdopodobnie rozporządzenia. W chwili obecnej zorganizowaliśmy spotkania 
robocze z udziałem przedstawicieli poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta 
oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków i przystąpimy do tego opracowania. Prawdopodobnie będzie 
konieczne powołanie interdyscyplinarnego zespołu do opiniowania, ponieważ zakres merytoryczny 
tego opracowania jest dosyć obszerny, w dodatku obejmujący całe miasto, więc najpierw na pewno 
konieczna będzie ocena stanu faktycznego. Te zasady nie dotyczą tylko ogrodzeń autostrad i dróg 
ekspresowych oraz linii kolejowych, dotyczą natomiast szyldów.  
Uchwała może wskazywać również rodzaje obiektów małej architektury, które nie wymagają 
dostosowania się do tych zakazów i bardzo szczegółowo określa, które z istniejących już w tej chwili 
reklam i obiektów reklamowych muszą być dostosowane i w jakim czasie do wymogów tego 
opracowania.  
Równocześnie należy nadmienić, że te przepisy nie dotyczą ogłoszeń, które upamiętniają osoby, 
instytucje, wydarzenia, jak również o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów  
i związków wyznaniowych, jeżeli taka tablica jest sytuowana w granicach obiektów użytkownika, 
właściciela, czy miejsca działalności.  
Oczywiście muszą być również określone stawki opłat reklamowych i egzekucja kar. Jest to bardzo 
poważne opracowanie i na pewno po jego sporządzeniu umożliwi kontrolę nad krajobrazem miejskim. 
Dziękuję.”   
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Czy zakres 
opracowania jest podobny do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego? Czy ten dokument jest obowiązkowy? Czy nosimy się z zamiarem opracowania 
takiego dokumentu?” 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: „Dokument 
obejmuje obszar całego miasta, więc w tym sensie jest zbliżony do opracowania Studium, niemniej 
jednak jego problematyka i procedura bardziej zbliżona jest do opracowań planów miejscowych, 
ponieważ skala, która ma się odnosić do poszczególnych szyldów czy reklam jest trudna do określenia. 
Obowiązku opracowania takiego dokumentu nie ma, ale jest on bardzo pomocny i stanowi przywilej 
dla miast. Zamiar jego opracowania jest, jednak wymaga bardzo szczegółowych analiz.” 
 
Ad. 8 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 270/7/2015 „Budziwój – Podwisłocznia” w Rzeszowie. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
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z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XVII/4/2015, stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 270/7/2015 „Budziwój – Podwisłocznia”  
w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 9 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie. 
Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XVII/10/2015, stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej 
w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 
 
Radny Pan Wiesław Buż – w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” poprosił  
o 10 minut przerwy. 
 

Ogłoszono 10 – minutową przerwę. 
 
Ad. 10 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie. 
Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały i poprosiła o sprostowanie 
omyłki pisarskiej, polegającej na pominięciu słowa „Planu” w tytule oraz § 1 projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony 
na druku: XVII/9/2015, stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej 
w Rzeszowie (wraz z autopoprawką) została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 
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Ad. 11 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 273/10/2015 w rejonie al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego  
w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały i poprosiła  
o sprostowanie omyłki pisarskiej, polegającej na pominięciu słowa „Planu” w tytule oraz § 1 
projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 
przedstawiony na druku: XVII/8/2015, stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 273/10/2015 w rejonie al. Żołnierzy I Armii Wojska 
Polskiego w Rzeszowie (wraz z autopoprawką) została przyjęta jednomyślnie (20 głosami 
„za”). 
 
Ad. 12 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały i poprosiła o sprostowanie omyłki 
pisarskiej, polegającej na pominięciu słowa „Planu” w tytule oraz § 1 projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na 
druku: XVII/7/2015, stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej  
w Rzeszowie (wraz z autopoprawką) została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 13 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai w Rzeszowie. 
Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XVII/6/2015, stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai  
w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 
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Ad. 14 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 276/13/2015 w rejonie ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XVII/5/2015, stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu). 
 
Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 276/13/2015 w rejonie ul. Hetmańskiej w Rzeszowie 
została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 
 
Ad. 15 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 40/2/2015 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 
Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku: XVII/11/2015, 
stanowi załącznik nr 25 do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 40/2/2015 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa została 
przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 
 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Ad. 16 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 26 do 
protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. została przyjęta jednomyślnie  
(20 głosami „za”). 
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Ad. 17 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika upamiętniającego Ofiary 
Katastrofy Smoleńskiej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku: 
XVII/21/2015, stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 
 
Radny Pan Robert Homicki – powiedział: „Nie powinniśmy głosować za postawieniem tego 
pomnika, ponieważ miejsce, w którym miałby on stanąć jest przestrzenią publiczną. Postawienie 
pomnika w tym miejscu spowoduje, że będą się tam palić znicze, będą składane kwiaty, stanie się ono 
miejscem konfliktu i podziału. Będzie to pomnik oddany łamaniu procedur i niekompetencji. Czy 
chcemy te cechy upamiętniać?” 
 
Radny Pan Stanisław Ząbek – zabierając głos w dyskusji powiedział: „Forma i treść pomnika 
przeczy w zdecydowany sposób powstaniu katastrofy. Uszkodzenie skrzydła znajduje się z odwrotnej 
strony niż to naprawdę było. Pomnik powinien odpowiadać prawdzie, dlatego na dzień dzisiejszy 
uważam, że powinien być zmieniony.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zauważył, że pomnik został zaprojektowany przez wybitnego 
artystę po to, by upamiętnić wszystkie ofiary katastrofy, a jednocześnie wzbogacić 
przestrzeń przed Urzędem Marszałkowskim. Poinformował, że wyróżnienie 9 osób ma 
związek z ich zasługami dla Podkarpacia. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że 
dzięki pomnikowi przestrzeń publiczna przed Urzędem Marszałkowskim będzie jeszcze 
bardziej przyjazna, a być może stanie się nawet miejscem zadumy. Dodał, że jest to pomnik 
dla uczczenia ofiar, a nie samej katastrofy. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Nie ulega 
wątpliwości, że trzeba w Rzeszowie upamiętnić ofiary katastrofy, ale podkreślam – upamiętnić, a nie 
uczcić. Czcimy bohaterów, osoby wybitnie zasłużone dla naszej kultury czy historii albo takie, które 
oddały swoje życie świadomie, ryzykując nim dla dobra ojczyzny. W tym przypadku pomnik nie 
spełnia wyżej wymienionych kryteriów. Uważam, że ta koncepcja pomnika jest i będzie w potocznym 
odczuciu pomnikiem Katastrofy Smoleńskiej. Nie ma znaczenia to, co napiszemy w uchwale. Ważne 
jest to, jak społeczność Rzeszowa będzie odbierać ten pomnik. Oznacza to, że chcemy upamiętnić 
katastrofę, której winy pewnie do końca nie da się ustalić jeśli chodzi o odpowiedzialność osobistą, ale 
generalnie rzecz biorąc winę ponosi nasze państwo. Jest taki trend w Polsce, że upamiętniamy 
katastrofy, klęski, porażki, zamiast skupić się na sukcesach. Rzeszów jest przykładem tego, że 
podkreślanie własnych sukcesów buduje więź. Jesteśmy dumni z naszego miasta, wypromowaliśmy je 
w całej Polsce. Skupmy się na tym, a nie na promowaniu naszych błędów i pomyłek. Upamiętnienie 
tych osób powinno się sprowadzić do wmurowania tablicy w jednym lub kilku miejscach. Pomnik 
możemy postawić na cmentarzu, mamy tam Aleję Zasłużonych. Powinniśmy myśleć inaczej  
o budowaniu naszego patriotyzmu. Martyrologia nie jest dobrym sposobem na budowanie naszej 
tożsamości narodowej.” 
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Radny Pan Wiesław Buż – stwierdził, że zarówno projekt, jak i wymowa pomnika są 
nieudane, w związku z czym należałoby zrobić nowy projekt i przeprowadzić w tej sprawie 
konsultacje społeczne. 
 
Radny Pan Witold Walawender – zgłosił wniosek o skierowanie omawianego projektu 
uchwały do Komisji do spraw Estetyki Przestrzennej Miasta Rzeszowa. 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – poparł swojego przedmówcę. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zaapelował o podjęcie przedstawionego projektu uchwały. 
 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o skierowanie projektu uchwały do 
Komisji do spraw Estetyki Przestrzennej Miasta Rzeszowa: 
 

Wniosek nie uzyskał akceptacji. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych,  
10 było przeciwnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu. 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika upamiętniającego Ofiary 
Katastrofy Smoleńskiej została przyjęta 17 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych  
i 3 głosach wstrzymujących. 
 
Ad. 17a 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy Miasto zabudowanej 
nieruchomości przy ul. Trembeckiego 3. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały i zgłosił autopoprawkę do § 1, polegającą na dodaniu po słowie 
„wieczystego” słowa „użytkowania” (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem 
graficznym stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy Miasto 
zabudowanej nieruchomości przy ul. Trembeckiego 3 (wraz z autopoprawką) została 
przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 
Ad. 18 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zabudowanej, położonej 
przy ulicy Lisa Kuli 20. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu). 
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Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 
  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zabudowanej, 
położonej przy ulicy Lisa Kuli 20 została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 19 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy Placu Śreniawitów  
w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: 
XVII/16/2015, stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy Placu 
Śreniawitów w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (14 głosami „za”). 
 
Ad. 20 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy 
Ofiar Katynia. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: 
XVII/18/2015,  stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 
ulicy Ofiar Katynia została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 21 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Rejtana  
w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: 
XVII/20/2015,  stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Rejtana  
w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 
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Ad. 22 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku: XVII/17/2015, stanowi załącznik nr 33 
do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony została 
przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 23 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku: XVII/14/2015, stanowi załącznik nr 34 
do protokołu). 
 
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 
została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 24 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
i załącznikami graficznymi stanowi załącznik nr 35 do protokołu). 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zgłosił wniosek o wyłączenie z projektu uchwały działki 
nr 627/3, położonej w rejonie ul. Miodowej. Poinformował, że mieszkańcy mają problem  
z parkowaniem w tym rejonie, w związku z czym zasadne jest utworzenie na tej działce 
miejsc postojowych. 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zaakceptował wniosek 
zgłoszony przez Radnego Pana Jerzego Jęczmienionkę i zgłosił autopoprawkę polegającą na 
wykreśleniu punktu 3 z § 1 projektu uchwały. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie (wraz 
z autopoprawką) została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
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Ad. 25 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
i załącznikami stanowi załącznik nr 36 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 
została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 26 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 37 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny została przyjęta 
jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 27 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały  
i poinformował o zmianie adresu publikacyjnego tekstu jednolitego ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku: XVII/2/2015, stanowi załącznik  
nr 38 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 28 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, położonych przy ul. Ignacego Paderewskiego i ul. 9 Dywizji Piechoty,  
w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 39 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, położonych przy ul. Ignacego Paderewskiego i ul. 9 Dywizji Piechoty,  
w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 
Ad. 29 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej przy ul. Bolesława Prusa w Rzeszowie. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikiem stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej przy ul. Bolesława Prusa w Rzeszowie została przyjęta 
jednomyślnie (21 głosami „za”). 
 
Ad. 30 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie 
w rejonie ulic Granicznej i Zielonej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (kserokopia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 
załącznik nr 41 do protokołu). 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – przypomniała, że mieszkańcy Osiedla Drabinianka od 
lat wnioskują, aby teren zaproponowany w uchwale przeznaczyć na funkcje rekreacyjne  
i kulturalne, takie jak: dom kultury, boisko sportowe, miasteczko ruchu drogowego. Dodała, 
że Rada Miasta przyjęła stanowisko, że dla przedmiotowego terenu należy jak najszybciej 
opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
 
Radny Pan Bogusław Sak – zauważył, że mieszkańcy Osiedla Drabinianka mogą korzystać 
ze znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem, 
natomiast działka będąca przedmiotem uchwały, jako teren świetnie nadający się na 
inwestycje, powinna zostać zainwestowana.  
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zgłosił wniosek o skierowanie omawianego projektu 
uchwały do prac w Komisji. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Sama koncepcja budowy jest jak najbardziej zasadna, 
jednakże nie na tym terenie. W sąsiedztwie są tereny Uniwersytetu, na których można budować. 
Spróbujmy skonsultować się z mieszkańcami i wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. 
Przychylam się do wniosku Radnego Pana Jerzego Jęczmienionki. Na dzień dzisiejszy nie mamy 
pewności, czy powstaną tam akademiki.” 
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Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że na 
terenach Uniwersytetu, o których wspomniał Radny Pan Marcin Fijołek, planowana jest 
budowa pełnowymiarowej hali lekkoatletycznej i kortów tenisowych, natomiast w dalszej 
perspektywie czasu przeniesiony ma tam zostać Wydział Wychowania Fizycznego. 
 
Pan Maciej Łobos – Prezes Zarządu, Wspólnik MWM Architekci Sp. z o. o., Architekt 
IARP, pełnomocnik Triton Academicus Sp. z o. o. – przedstawił wizualizację inwestycji 
planowanej przez firmę Triton Academicus Sp. z o. o. (prezentacja stanowi załącznik nr 42 
do protokołu). Poinformował, że inwestor planuje pozostawienie otwartego terenu 
zielonego, do którego dostęp mieliby również okoliczni mieszkańcy. Dodał, że inwestor nie 
planuje sprzedać wybudowanych przez siebie budynków, lecz chce nimi zarządzać i je 
utrzymywać.  
 
Radny Pan Witold Walawender – zapytał: „Czy inwestor byłby zainteresowany uzyskaniem 
prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki?” 
 
Pan Maciej Łobos – Prezes Zarządu, Wspólnik MWM Architekci Sp. z o. o., Architekt 
IARP – odpowiedział, że tak. 
 
Pan Zbigniew Grabowski – Przewodniczący Rady Osiedla Drabinianka – zabierając głos  
w dyskusji powiedział: „Przy ul. Kwiatkowskiego vis-a-vis sklepu FRAC jest działka do sprzedania. 
Ta lokalizacja byłaby bardziej interesująca i nie kłóciłaby się z niską zabudową jednorodzinną.” 
 
Pan Maciej Łobos – Prezes Zarządu, Wspólnik MWM Architekci Sp. z o. o., Architekt 
IARP, pełnomocnik Triton Academicus Sp. z o. o. – wyjaśnił, że przeprowadzona analiza 
dostępności komunikacyjnej wykazała, że działka zaproponowana w omawianej uchwale 
jest dla inwestora bardziej atrakcyjna, gdyż znajduje się w podobnej odległości od 
wszystkich uczelni. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek  
o zamknięcie dyskusji. 
 

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

Wniosek został przyjęty 12 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym. 
 
Radny Pan Waldemar Wywrocki – zgłosił wniosek o przeprowadzenie reasumpcji 
głosowania. 
 
Radny Pan Czesław Chlebek – wyjaśnił, że wchodząc pospiesznie na salę obrad pomylił 
przyciski do głosowania. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odczytał treść § 46 ust. 5 
Statutu Miasta Rzeszowa stanowiącego w jakich przypadkach można przeprowadzić 
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reasumpcję głosowania. Stwierdził, że błędne wciśnięcie przycisku nie mieści się w ww. 
katalogu. 
 
Ad. 31 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku: XVII/19/2015, stanowi załącznik  
nr 43 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 
jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 31a 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku: XVII/19/2015, stanowi załącznik  
nr 44 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 
jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 31b 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami graficznymi stanowi załącznik nr 45 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 
jednomyślnie (16 głosami „za”). 
 
Ad. 32 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
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z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku: XVII/15/2015, stanowi załącznik 
nr 46 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 33 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie 
przy ul. Hanasiewicza. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 47 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 34 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 
przy ul. Senatorskiej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 48 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 35 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie 
przy ul. Jagiellończyka. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 49 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Jagiellończyka została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 
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Ad. 35a 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie 
przy ul. Wyspiańskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi załącznik  
nr 50 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, dlaczego trasa 
służebności ma taki nieregularny przebieg. 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
wyjaśnił, że nie było możliwości ustalenia innej trasy służebności z uwagi na fakt, że 
wszystkie sąsiednie działki należą do osób prywatnych.  
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 36 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat 
oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikiem, przedstawiony na druku: XVII/13/2015, stanowi załącznik nr 51 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres 
powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów została 
przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 37 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Regulaminu 
udostępniania i użytkowania infrastruktury Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XVII/12/2015, stanowi załącznik nr 52 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia 
Regulaminu udostępniania i użytkowania infrastruktury Stadionu Miejskiego „Stal”  
w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 38 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na 
druku: XVII/25/2015, stanowi załącznik nr 53 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój została przyjęta 
jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 39 
 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu celem osiedlenia na terenie 
miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XVII/22/2015, stanowi załącznik 
nr 54 do protokołu). 
 
Radny Pan Robert Kultys – podziękował Prezydentowi Miasta Rzeszowa za wspaniałą 
inicjatywę. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu 
celem osiedlenia na terenie miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie (21 głosami 
„za”). 
 
Ad. 40 
 
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 i załącznikami, przedstawiony na druku: 
XVII/23/2015, stanowi załącznik nr 55 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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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 (21 głosami „za”). 
 
Ad. 41 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XVII/24/2015, stanowi 
załącznik nr 56 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 
 
Ad. 41a 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy „Rzeszów”. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 57 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy „Rzeszów” została przyjęta 
jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 42 
 

Podczas XVII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące interpelacje  
i wnioski: 
 
Interpelacja Nr XVII/1/2015 – pisemna 
             

„W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi utrudnień, jakie spotykają 
mieszkańcy miasta przed pochówkiem bliskich osób, uprzejmie proszę o zgłębienie zgłoszonego 
problemu i doprowadzenie do jego rozwiązania. 

Otóż od wiosny 2015 r. lekarze rodzinni skupieni w Porozumieniu Zielonogórskim protestują 
przeciwko wzywaniu ich celem stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu, która jest niezbędna do 
otrzymania aktu zgonu. Bez tych dokumentów pochówek zmarłego jest niemożliwy. Wynika to  
z archaicznego prawa regulującego ten obszar: ustawy o chowaniu zmarłych z 1959 r.  
i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stwierdzania zgonu z 1961 r. Przepisy te są 
przestarzałe i nie przystają do obecnej rzeczywistości, nie ma też widoków na rychłą ich nowelizację. 
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W obecnej sytuacji prawnej spora jest liczba osób, które mają problem z otrzymaniem karty 
zgonu. Są to m.in. osoby, które przez ostatnie 30 dni życia nie odwiedziły lekarza rodzinnego, którzy 
zmarli w odległości większej niż 4 km od miejsca zamieszkania lekarza rodzinnego lub też zmarli  
w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania. Lekarze rodzinni w takich wypadkach często 
odmawiają wystawienia stosownych dokumentów. Powoduje to dramaty rodzin zmarłych, które poza 
żalem z powodu utraty bliskich przeżywają dodatkowo olbrzymi stres wynikający z sytuacji, że firmy 
pogrzebowe nie mogą bez dokumentów pochować zmarłego. Rodziny zmarłych są odsyłane przez 
lekarzy rodzinnych po karty zgonu do szpitali, gdzie kiedyś leczyli się zmarli, do Pogotowia 
Ratunkowego, do NFZ, do Urzędu Miasta. Oczywiście żadna z tych instytucji nie może wystawić 
karty zgonu. Rodziny zmarłych krążą więc po mieście od instytucji do instytucji, zamiast zająć się  
w tym czasie godnym uczczeniem odejścia bliskiej osoby. 

Dotychczasowa umowa Urzędu Miasta z firmą „Medyk” nic nie wnosi w tej sprawie. 
Dotyczy ona jedynie pacjentów nieubezpieczonych,  numer telefoniczny lekarza z „Medyka”, którego 
należy wzywać w tej sytuacji nie został nawet upubliczniony. Zresztą przedstawiony problem jest 
problemem pacjentów ubezpieczonych, których ww. umowa nie obejmuje. 

Dlatego proszę, żeby na terenie miasta Pan Prezydent wyznaczył lekarza, który będzie 
zajmował się tymi sprawami. Zadanie to można zlecić np. Pogotowiu Ratunkowemu. Jest to możliwe 
prawnie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 1961 r., a koszt takiego 
zlecenia na pewno nie będzie wysoki. Rozwiązanie takie byłoby przyjęte z wielkim uznaniem przez 
mieszkańców i środowisko medyczne.  

Proszę o uregulowanie tej sytuacji.” 
 
Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Grażyna Szarama 
 
Wniosek Nr XVII/2/2015 – pisemny 
 

„W imieniu mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców proszę o pilną realizację łącznika 
drogowego drogi 9 KDD łączącej ul. Architektów z ul. Boya – Żeleńskiego o długości około 90 mb. 
Szybka budowa ww. łącznika ułatwi komunikację mieszkańców Osiedla Architektów  
z ul. Podkarpacką i jest oczekiwana przez mieszkańców.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Jerzy Jęczmienionka 
 
Wniosek Nr XVII/3/2015 – pisemny 
 

„W imieniu mieszkańców proszę o pilną budowę pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej, na 
działce będącej własnością Miasta.  

O realizację wymienionej inwestycji wnioskują mieszkańcy i Rada Osiedla Słocina.  
Mając powyższe na uwadze, proszę o wpisanie wymienionego zadania do budżetu miasta  

i jego szybką realizację.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Jerzy Jęczmienionka 
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Wniosek Nr XVII/4/2015 – pisemny 
 

„W imieniu mieszkańców ul. Wieniawskiego i ul. Powstańców Styczniowych w Rzeszowie 
serdecznie proszę o zabezpieczenie w budżecie na 2016 r. środków na budowę sieci wodociągowej na 
ww. ulicach. Jednocześnie informuję, że mieszkańcy ww. ulic wyrażają zgodę na realizację zgłoszonej 
inwestycji.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Witold Walawender 
 
Wniosek Nr XVII/5/2015 – pisemny 
 

„W związku z faktem odebrania przez spadkobiercę 6 dzieł będących w dyspozycji Szajna 
Galeria, wynikającym z niewłaściwego eksponowania dzieł plastycznych J. Szajny proszę o informację, 
czy istnieje możliwość przejęcia Galerii przez Gminę Miasto Rzeszów w celu godnego eksponowania 
dzieł?” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Sławomir Gołąb  
 
Wniosek Nr XVII/6/2015 – pisemny 
 

„W imieniu mieszkańców i osób spoza Rzeszowa zwracam się z prośbą, aby sygnalizacja 
świetlna przy ul. Słowackiego działała od godz. 7 do godz. 18. 

Obecnie światła te działają rano (do godz. 8.30) i od godz. 14 do 15. Taki system  wiele osób 
wprowadza w błąd. Często zapominają one, że te światła w ogóle działają i dlatego stwarzają duże 
niebezpieczeństwo.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki  
 
Wniosek Nr XVII/7/2015 – pisemny 
 

„W imieniu rodziców uczniów Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 zwracam się z prośbą  
o zmianę zagospodarowania placu przy budynku B tej szkoły (przy ul. Słowackiego). 
Ww. plac jest miejscem, gdzie bawią się dzieci podczas zajęć świetlicowych, a jednocześnie jest on 
drogą dojazdową dla pojazdów. Zdaniem rodziców teren ten da się podzielić na część dojazdową oraz 
na mini plac zabaw (z urządzeniami do koszykówki, huśtawkami, karuzelą) wyłożony kostką gumową.  

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki  
 
Wniosek Nr XVII/8/2015 – pisemny 
 

„W związku z nagminnym łamaniem przepisów dotyczących parkowania przy ul. 
Baldachówka, zwracam się z wnioskiem o ustawienie kwietników lub słupków, które uniemożliwią 
parkowanie po prawej stronie tej ulicy, gdzie znajduje się wąski chodnik. Zaparkowane tam pojazdy 
uniemożliwiają poruszanie się pieszych.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki  
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Wniosek Nr XVII/9/2015 – pisemny 
 

„Zwracam się z wnioskiem o wznowienie nakładu „Muzyki Rzeszowian”, która została 
wydana z okazji 650-lecia Miasta. Materiał ten mógłby być wykorzystany do promocji Rzeszowa, 
podobnie jak np. kalendarze z fotografiami Miasta.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki  
 
Wniosek Nr XVII/10/2015 – pisemny 
 

„W imieniu mieszkańców naszego miasta i mieszkających poza granicami Polski proszę  
o znaczne zwiększenie nakładu kalendarzy na 2016 r. z uwagi na duże zainteresowanie, a także 
nieoceniony wymiar promocyjny.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Mirosław Kwaśniak  
 
Ad. 43 
 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres  
od 18 września 2015 r. do 12 października 2015 r. wraz z informacją o udzielonych lub 
rozliczonych zamówieniach publicznych za III kwartał 2015 roku (sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 58 do protokołu). 

 
Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 

 
Na XVII sesji odbytej w dniu 27 października 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa 

podjęła następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XVII/325/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  
 

2. Uchwała Nr XVII/326/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa 
na 2015 r. 
 

3. Uchwała Nr XVII/327/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa 
na 2015 r. 

 
4. Uchwała Nr XVII/328/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 270/7/2015 „Budziwój – Podwisłocznia” 
w Rzeszowie. 
 

5. Uchwała Nr XVII/329/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty  
i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie. 
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6. Uchwała Nr XVII/330/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej  
i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie. 

 
7. Uchwała Nr XVII/331/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 273/10/2015 w rejonie al. Żołnierzy  
I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie. 
 

8. Uchwała Nr XVII/332/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii 
Krajowej w Rzeszowie. 

 
9. Uchwała Nr XVII/333/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie  
ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai w Rzeszowie. 

 
10. Uchwała Nr XVII/334/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 276/13/2015 w rejonie ul. Hetmańskiej  
w Rzeszowie. 

 
11. Uchwała Nr XVII/335/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  

Nr 40/2/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 
 

12. Uchwała Nr XVII/336/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
 

13. Uchwała Nr XVII/337/2015 w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika 
upamiętniającego Ofiary Katastrofy Smoleńskiej. 

 
14. Uchwała Nr XVII/338/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy 

Miasto zabudowanej nieruchomości przy ul. Trembeckiego 3. 
 

15. Uchwała Nr XVII/339/2015 w sprawie przejęcia jako mienie komunalne 
nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Lisa Kuli 20. 
 

16. Uchwała Nr XVII/340/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych 
przy Placu Śreniawitów w Rzeszowie. 
 

17. Uchwała Nr XVII/341/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia. 
 

18. Uchwała Nr XVII/342/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 
przy al. Rejtana w Rzeszowie. 
 

19. Uchwała Nr XVII/343/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas 
nieoznaczony. 



 30

20. Uchwała Nr XVII/344/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  
w Rzeszowie. 
 

21. Uchwała Nr XVII/345/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  
w Rzeszowie.  
 

22. Uchwała Nr XVII/346/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  
w Rzeszowie. 
 

23. Uchwała Nr XVII/347/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. 
 

24. Uchwała Nr XVII/348/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości. 
 

25. Uchwała Nr XVII/349/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Ignacego Paderewskiego  
i ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie. 
 

26. Uchwała Nr XVII/350/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Bolesława Prusa w Rzeszowie. 

 
27. Uchwała Nr XVII/351/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 
28. Uchwała Nr XVII/352/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 
29. Uchwała Nr XVII/353/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 
30. Uchwała Nr XVII/354/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu. 
 

31. Uchwała Nr XVII/355/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza. 
 

32. Uchwała Nr XVII/356/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej. 
 

33. Uchwała Nr XVII/357/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ul. Jagiellończyka. 
 

34. Uchwała Nr XVII/358/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego. 
 

35. Uchwała Nr XVII/359/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali 
użytkowych na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia tych umów. 
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36. Uchwała Nr XVII/360/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  
w sprawie uchwalenia Regulaminu udostępniania i użytkowania infrastruktury 
Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie. 
 

37. Uchwała Nr XVII/361/2015 w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
38. Uchwała Nr XVII/362/2015 w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia  

z Kazachstanu celem osiedlenia na terenie miasta Rzeszowa. 
 

39. Uchwała Nr XVII/363/2015 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. 

 
40. Uchwała Nr XVII/364/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 
 

41. Uchwała Nr XVII/365/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy „Rzeszów”. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  
z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XVII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1415. 
Na tym protokół zakończono. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Andrzej Dec 

Protokołowała: 
 
Patrycja Zagaja 
 
Sprawdził: 

 
    Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
           Mirosław Kubiak 


