
 

 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami  
Osiedla Załęże, które odbyło się w dniu 4 listopada 2015 r. 

  
Uczestnicy spotkania:  
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   
• Przewodniczący Rady Osiedla Załęże –Tadeusz Dudek; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 
• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    
• Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rady Osiedla; 
• Mieszkańcy.  

  
Porządek spotkania:  

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa –                             
Pana Stanisława Sienko.  

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedla.  
    
Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca:  

• STATYSTYKI  
• NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 
• JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE  
• RZESZÓW W RANKINGACH 
  
 

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

• Oddanie do użytku autostradowej obwodnicy miasta Rzeszowa - wartość 
inwestycji: ponad 90,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 68,1 mln zł.  

• Budowa okrągłej  kładki nad Al. Piłsudskiego - wartość inwestycji: 12 mln zł,  
w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 5 mln zł; 

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

Strona 1 z 8 
 



• Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4 - wartość inwestycji: 89,0 mln zł,  
w tym dofinansowanie 61,6 mln zł;  

• Program poprawy jakości wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej - wartość 
projektu: 167,5 mln zł w tym dofinansowanie UE: 51,8 mln zł; 

• Oczyszczalnia ścieków - rozbudowa ciągu biologicznego – wartość projektu:                
46 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 20,5 mln zł; 

• Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic 
- wartość projektu: 415,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 311,1 mln zł; 

• Połączenie ronda Kuronia z ul. Lubelskiej - Koszt inwestycji: 183 mln zł, 
dofinansowanie: 167 mln PLN; 

• Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą – Etap I – budowa drogi 
dojazdowej do targowiska – 4,8 mln zł; 

• Budowa budynku komunalnego przy ul. Granicznej – 5,5 mln zł; 
• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Budziwój -                            

1,8 mln zł; 
• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Przybyszówka - 

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

2,225 mln zł; 
• Fontanna multimedialna – 7,25 mln zł; 
• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko wraz z infrastrukturą 

komunikacyjną - 35 mln zł; 
• Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych - wartość 

projektu: 11 mln zł, w tym wkład UE: 4,9 mln zł; 
• Budowa kompleksu oświatowego w rejonie ulicy Bł. Karoliny –  40 mln zł; 
• Żłobek przy ul. Błogosławionej Karoliny; 
• Przedszkole przy ul. Błogosławionej Karoliny; 
• Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  – 

7,5 mln zł; 
• Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie nowoczesnych 

technologii - wartość projektu – 11,7 mln zł, dofinansowanie – 8,5 mln zł. 
 

Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli: 
 
Mieszkaniec: Jak Rzeszów jest zadłużony? Jakie jest zadłużenie na jednego 
mieszkańca? 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jesteśmy badani przez 
międzynarodowe firmy sprawdzające stabilność finansową miasta. Na podstawie ocen 
banki udzielają kredytów lub nie udzielają. Sytuacja w mieście jest stabilna. Urzędując 
w mieście prawie 13 lat, nie miałem jednego dnia takiej sytuacji żeby nie wypłacono 
faktur, żeby nie wypłacono nauczycielom wynagrodzeń, czy w szpitalu czy w innych 
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służbach. Żeby nie zapłacić faktury za budowę tej sali sportowej czy szkoły. Sytuacja 
finansowa jest dobra. Jest tak zwana nadwyżka operacyjna, jest to różnica między 
dochodami a wydatkami. Przyrost budżetu jest w granicach 10-11% i to zapewnia nam, 
że spłacamy własne kredyty. Posiadamy pieniądze na wkład własny do inwestycji 
unijnych. A więc jeszcze raz powtarzam nie ma w tej chwili żadnego zagrożenia. 
Dodam, że wskaźnik, który obowiązywał do 2014 roku 60% zadłużenia nigdy nie został 
przekroczony przez miasto. Natomiast w tej chwili liczy się nadwyżka operacyjna – ile 
przychodów, ile wydatków.  
 
Mieszkaniec: Nowy most jest piękny, ale on się kończy na tych naszych rondach, 
widzimy to i odczuwamy, że to się wszystko korkuje. Czy jest jakieś rozwiązanie?  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Planujemy przyłączyć 
Matysówkę, Malawę, Krasne po to, aby wybudować tak zwany system pierścieniowy, 
objazdu całego miasta. W tej chwili jest realizowana przez Dyrekcję Dróg i Autostrad 
– droga S-19, która kosztuje 332 miliony złotych. Następnie, już w przyszłym roku, 
będziemy chcieli budować  przyłączenie od Matysówki do ul. Przemysłowej. Kolejne 
plany to budowa drogi z ul. Przemysłowej do ul. Podkarpackiej, a następnie połączenie 
Drabiniaki przez Budziwój, Białą do ul. Sikorskiego. I jeśli udałoby się włączyć do 
miasta Matysówkę i Malawę to system byłby obwodowy aż do węzła wschodniego.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński: 
Chciałbym tylko dodać, że trwają prace nad przeprojektowaniem ul. Podkarpackiej, 
która będzie poszerzona do czterech pasów ruchów. Ul. Sikorskiego będzie 
przedłużona do granic miasta Rzeszowa, do mostu na Strugu, który jest granicą 
miedzy Rzeszowem a Tyczynem. Potem dalej aż za Tyczyn - taki wspólny wniosek 
składamy na perspektywę 2015 - 2020. Była mowa o moście i połączeniu                                         
ul. Lubelskiej z ul. Załęską - dalej planowane jest przedłużenie tej pięknej drogi od                    
ul. Lubelskiej w kierunku ul. Warszawskiej i dalej do ul. Krakowskiej.  
 

Mieszkanka: Na osiedlu jest strasznie ciemno. Chyba to jest najciemniejsze osiedle. 
Proszę opowiedzieć czy jest możliwa realizacja oświetlenia ulic. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Traktuję Pani 
wypowiedź  jako wniosek do budżetu. 
 

Mieszkanka: Jest niedrożny przejazd kolejowy. Czy przewiduje się wdrożenie tego 
przejazdu kolejowego?  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Chodzi Pani żeby 
przewrócić stary przejazd? Zdecydowanie nie zgadzam. Po pierwsze zagrożenie, a po 
drugie koszty.  

 
Mieszkanka: Chcemy dowiedzieć się co dzieje się w sprawie budowy spalarni 
odpadów komunalnych.  
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Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Spalarnie buduje PGE.  
Z tych śmieci będzie produkowany prąd i ciepło. Będziemy dążyć do tego, aby obniżyć 
ich ceny. Natomiast dodam, że na tym terenie, za oczyszczalnią ścieków, być może 
uda nam się ściągnąć firmę, która będzie zatrudniać około 1.300 osób.  Jeżeli jest 
Państwa życzeniem to poprosimy specjalistów od spalarni. 
 
Mieszkanka: Kiedy będzie kanalizacja na ul. Św. Floriana?  
Odpowiedź Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji -  Ryszard Jaworski: Na 
osiedlu Załęże mamy zaprojektowaną kanalizację deszczową wzdłuż ul. Laurowej. 
Projekt i pozwolenie są. Realizacja w przyszłym roku. Ul. Św. Floriana wpiszemy do 
propozycji inwestycji na 2016 rok. 
 
Mieszkanka: Proszę o:  

1) budowę chodników, 
2) zajęciem się tematem lip, które stwarzają niebezpieczeństwo.  

Ad. 1  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński: Na 
osiedlu, został oddany chodnik od ul. Rzęcha, wzdłuż ul. Załęskiej  w kierunku  Zakładu 
Karnego. W dalszym ciągu będzie realizowany odcinek.  Wystąpiliśmy o pozwolenie 
na budowę, jednak nastąpił problem – Inspektorat ochrony środowiska zabronił tej 
inwestycji.  

Mieszkaniec: Co będzie z budową asfaltowni? 
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Architektury – Andrzej Skotnicki: Sytuacja jest 
następująca - nie ma wniosku o pozwolenie budowę na inwestycję zwaną asfaltownią. 
Nie ma też wniosku o decyzję o warunkach zabudowy. 
 
Mieszkaniec: Wniosek żeby dokończyć chodnik pomiędzy ul. Księżycowa, a                             
ul. Rzecha po stronie numerów nieparzystych. 
Odpowiedź: Na ul. Załęskiej jest chodnik, ale z drugiej strony. Przy tej realizacji 
spotykaliśmy się z wrogim nastawieniem mieszkańców. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Gdzie jest duży ruch 
budujemy chodniki po obu stronach. Ruch na ul. Księżycowej, ul. Załęskiej jest 
minimalny. 
 
Mieszkaniec:  Chciałbym uzyskać  informację na temat drogi ul. Św. Floriana za 
torami. Okazało się, że nie jest to droga miejska, ale jest to częściowo droga prywatna, 
a częściowo miejsko – kolejowa. Jesteśmy młodzi, chcemy się budować. Mamy 
problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ponieważ okazało się, że  jest to droga 
prywatna. Było spotkanie podobne do tego, gdzie dyrektor BGM obiecał załatwić w 
przeciągu miesiąca stan ten drogi. Do tej pory nic się nie zmieniło. Przyszły pisma 
informujące że droga ma być włączona do propozycji budżetu na rok 2016. Jaką mamy 
gwarancję że droga zostanie  wyprowadzona?  
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Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Grzegorz Tarnowski:  Do tych 
mieszkańców, u których w ewidencji gruntów były adresy skierowaliśmy pisma z 
propozycjami przejęcia gruntów. Z 35 mieszkańców odpowiedziało 8, z tym z tych 
ośmiu jedna tylko zadeklarowała przekazanie działki. 70% nie odpowiedziało. W 
związku z takim stanowiskiem mieszkańców, gdyż Państwa zgodny nie ma albo nie 
odpowiadacie Państwo na pisma albo chcecie sprzedać grunt po cenie wolnorynkowej,  
droga zostanie przejęta przez spec ustawę.  
 
Mieszkaniec: Załęże ma tyle trudnych spraw - elektrociepłownia, oczyszczalnia 
ścieków, a teraz dowiadujemy się, że ma być spalarnia śmieci i asfaltownia. Pan 
prezydent powiedział, że to najnowocześniejsze technologie i nie powinniśmy się 
obawiać. Przejdę do konkretu, mowa była o inteligentnym systemie komunikacyjnym. 
Może i jest, ale moim zdaniem Załęże na tym nie korzysta. Właściwie to przyjeżdża do 
nas tylko jeden autobus „11”. Czy nie można by było zrobić tak żeby „11” jeździła jak 
koło? 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Chciałbym wrócić do 
tematu pierwszego. Jeżeli będą  jakiekolwiek zagrożenia – wstrzymana będzie 
inwestycja. Co do autobusów – powstają nowe osiedla – przybywa ludzi. Propozycję 
Pana proszę rozpatrzyć.  

Mieszkaniec:   
1) oświetlenie na ul. Jaspinowej, 
2)  wyjazd z ul. Załęskiej w prawo, w kierunku ronda Kuronia jest bardzo wąski.  

Odpowiedź:  
Ad. 1  
Ul. Jaspinowa została zaproponowana do budżetu na przyszły rok.  
Ad. 2 
Jeśli chodzi o przebudowę skrzyżowania to sprawdzimy i zobaczymy czy jest 
możliwość poprawy wyjazdu.  
 
Mieszkaniec: Ul. Floriana - mam tam pole orne, moje dzieci potrzebują działek 
budowlanych. Byłem na spotkaniu, gdzie była deklaracja, że stan prawny zostanie 
uregulowany. Do czerwca praktycznie nic się nie działo. Na początku lipca trafiłem do 
Pana dyrektora Magdonia, w końcu trafiłem do Pana Prezydenta Gutkowskiego. 
Powiem o ostatnim piśmie z 16.10, że prawo tej drogi zostało skierowane, jako spec 
ustawa. Czy to jest realne by w 2016 roku trafiło to do budżetu Miasta Rzeszowa?  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Czy znani są tam 
właściciele działek?  
Odpowiedź: Większość z Państwa mając własne nieruchomości przy ul. Św. Floriana, 
dobrze wiecie, że regulując prawo własności, z reguły regulujecie własność tylko 
własną działkę. Nikt nie reguluje własności w drodze. Gdyby każdy z państwa ujawnił 
spadki, ujawniona byłaby współwłasność i z drogą nie było by problemu.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Gdy własność zostanie 
uregulowana -  czy można wydać pozwolenie na budowę? 
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Odpowiedź Dyrektor Wydziału Architektury- Andrzej Skotnicki: Można wtedy 
wydać decyzję. 
 
Mieszkaniec: Dziękuję za inwestycje im. na ul. Rzecha i ul. Spółdzielczą. 
Chcielibyśmy, żeby w  budżecie zajęto się sprawą naprawy tej drogi. Drugi temat – 
oświetlenie. Trzeci temat – wyjeżdżając z ul. Spółdzielczej, nie mamy możliwości 
zawrócenia.  
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: Sprawdzimy jakie 
są możliwości . W przypadku oświetlenia – cześć jego stanowi własność prywatną.  
 
Mieszkaniec:  Prośba o przesunięcie świateł sygnalizacji drogowej oraz przesunięcie 
studzienki melioracyjnej. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Prosiłbym żeby 
rozwiązać problem.  
 
Mieszkaniec: Prośba o: 

1) Zwiększenie ilości kursów linii „41”, 
2) „wyprostowanie” trasy „jedenastki”, 
3)  oświetlenie. 

Odpowiedź Ad. 1 i 2: Będziemy w kontakcie z Radą Osiedla, gdyż nie mieliśmy  
propozycji zmiany trasy. 
 
Mieszkaniec: Mam  pytanie związane z ekologią. Chciałbym wrócić do sprawy  tej 
spalarni oraz asfaltowni. Czy Pan Prezydent jest za ekologią? 
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Architektury - Andrzej Skotnicki: – To  co mówiłem 
wcześniej, nie ma wniosku o pozwolenie na budowę, nie ma wniosku o decyzję o 
warunkach zabudowy na tzw. asfaltownie. Jeżeli chodzi o prowadzenie postępowań 
administracyjnych w zakresie ochrony środowiska  to jest powołany do tego organ 
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, który jest organem niezależny.  
 
Mieszkaniec: Od 2009 roku staramy się o oświetlenie od zakładu karnego do                          
ul. Spichlerzowej.  Dostałam pismo, że do budżetu na 2016 r będzie dołożona ta 
propozycja, ale ta propozycja jest co roku. Jaką mamy gwarancie, że na 2016 rok ten 
wniosek nie będzie odrzucony? 
Odpowiedź: Na chwilę obecną budżet jest tworzony. 
 
Mieszkaniec: Ulica  Ametystowa jest w fatalnym stanie - prosimy o naprawę. 
Odpowiedź: Droga przeszła na własność osoby prywatnej i to właściciel powinien                  
o nią zadbać.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę żeby dyrektor 
Biura Gospodarki Mieniem wystąpił do właścicieli o przekazanie własności.   
 
Mieszkaniec: Propozycja boiska i tras biegowych.  
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Odpowiedź Zarządu Zieleni Miejskiej: Zbieramy wnioski na przyszły rok, jest ich 
sporo.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę przenieść 
wnioski na początek listy. 
 
Mieszkaniec: Propozycja zakazu postoju. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg o zajęcie się sprawą. 
 
Mieszkaniec: Prośba o modernizację obiektów sportowych.  
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – Stanisława Bęben:  
Możliwość dofinansowania dla obiektów sportowych jest, ale bardzo trudno  na nie 
pozyskać środki unijne.  
 
Mieszkaniec: Prośba o: 

1) lepsze połączenie Załęża z miastem oraz połączenie ulic, 
2) wykonanie asfaltu na ul. Bursztynowej i postawieni znaku „ulica ślepa”. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W zakresie komunikacji 
przemyślimy sprawę.  
 
Mieszkaniec: Mieszkam na ul. Księżycowej. Jak pada deszcz trudno jest przejść, gdyż 
na ulicy stoi woda. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę służby o 
sprawdzenie czy studzienki nie są pozatykane. 
 
Mieszkaniec: Mieszkam przy ul. Potockiego. Przy przedostatnim przystanku została 
przeniesiona zatoczka. Natomiast wiata pozostała w tym samym miejscu. Prosimy o 
przeniesienie wiaty na przystanek. Rozmawiałem z Panem dyrektorem, podobno nie 
ma możliwości. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Panie dyrektorze. 
dlaczego nie można przenieść? 
Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego – Łukasz 
Dziągwa: Robiliśmy wizję lokalną  – tam po prostu nie ma miejsca, gdyż jest to  
prywatna posesja.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jest chodnik? 
Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego – Łukasz 
Dziągwa:  Jest. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: To proszę postawić. 

Przewodniczący Rady Osiedla Załęże– Tadeusz Dudek: Na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa okazało się ogłoszenie dotyczące 
postępowania w sprawie budowy asfaltowni. My po zapoznaniu się z nim 
skierowaliśmy pismo do miasta wyrażając sprzeciw planowanej budowie. Na pismo z 
15 września otrzymaliśmy opowiedz  informacją, że dalsze postępowanie będzie 
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prowadzone. Mieszkańcy wyrazili ostry sprzeciw w formie podpisów. W terminie 
ustawowym złożone pismo. Proszę o udzielnie odpowiedzi mieszkańcom. Dziękuje.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa nie 
znam tematu. Daję polecenie Panu Skotnickiemu – nie wydawać pozwolenia. 

Mieszkaniec: Proszę o postawienia progów zwalniających.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Nie chciałbym stawiać 
progów zwalniających na głównych drogach gdzie jeżdżą autobusy. 
Mieszkaniec: To nie jest ulica główna -tu chodzą dzieci. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Rozumiem. Myślałem, 
że chodzi o główną. Proszę rozpatrzyć. 

 

Protokołowała: 

                Katarzyna Strojna 
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