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Protokół Nr XV/1/2015 

z XV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 29 września 2015 r. w sali posiedzeń 

Ratusza, ul. Rynek 1.  

Na ustawowy stan 25 radnych w XV sesji uczestniczyło 24 radnych, co stanowi 

wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik  

nr 1 do protokołu). 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - otworzył XV sesję Rady Miasta  

i prowadził obrady. Powitał: Pana Tomasza Kamińskiego – Posła na Sejm RP, radnych, 

Prezydenta Miasta i jego Zastępców (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), 

dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta i kierowników jednostek współdziałających  

z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu) oraz zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad XV sesji Rady Miasta (porządek obrad 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku 

obrad: 

1. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 3a – uchwała w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 rok. 

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

2. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 16a – uchwała w sprawie 

odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie na okres od 12 listopada 2015 

roku do 11 listopada 2016 r. 

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

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 21a – uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów  

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (17 głosami „za”). 
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4. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 21b – uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie działki nr 867/2 w obr. 218. 

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

 

5. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 27a – uchwała w sprawie 

pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ul. Warszawskiej i al. Wyzwolenia 

oraz al. Gen. Leopolda Okulickiego w Rzeszowie. 

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

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zaproponował, aby w pkt 6a została 

przedstawiona prezentacja: „Rzeszów Stolica Innowacji Miasto zarządzane według koncepcji 

Smart City”. 

Propozycja została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

Radny Pan Grzegorz Koryl - zawnioskował o przeprowadzenie dyskusji na temat 

przygotowania Miasta na wypadek, gdyby przez Rzeszów mieli się przemieszczać uchodźcy  

z terytorium Grecji i Turcji w kierunku Niemiec. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek przeciwny. 

Zaproponował, aby wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o przygotowanie informacji 

na ww. temat, która zostanie przedstawiona na kolejnej sesji Rady Miasta. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – przyjął proponowane rozwiązanie. 

 

Rada Miasta przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Informacja z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za I półrocze 2015 r.  
 
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 
 
3. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 
 
4. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”. 
 
5. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 

transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (druk: XV/16/2015).  
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6. Oświadczenia i informacje. 
 
7. Prezentacja: „Rzeszów Stolica Innowacji Miasto zarządzane według koncepcji Smart 

City”. 
 
8. Uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników 

(druki: od nr XV/4/2015 do XV/9/2015). 
 
9. Wybory ławników. 
 
10. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa na lata 2013 – 2016”. 

 
11. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących pomnika przyrody w Rzeszowie (druk: XV/1/2015).  
 
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 269/6/2015 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja – Kamionka II”  
w Rzeszowie (druk: XV/10/2015). 

  
13. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 25/2/2009 – część A Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie  
ul. Krakowskiej w Rzeszowie (druk: XV/11/2015). 

 
14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego 
-1 w Rzeszowie – 2 (druk: XV/12/2015).  

 
15. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 258/10/2013 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie  
(druk: XV/13/2015).  

 
16. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 233/1/2012 w rejonie alei Wyzwolenia w Rzeszowie (druk: XV/14/2015). 
 
17. 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. 

 
18. Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków, przedstawionych przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie na okres od 12 listopada 
2015 r. do 11 listopada 2016 r. 

 
19. Uchwała w sprawie wyłączenia z pasa drogowego działek położonych w Rzeszowie 

(druk: XV/17/2015).  
 
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, położonych w rejonie Al. Sikorskiego i ul. Strażackiej w Rzeszowie 
(druk: XV/18/2015).  
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21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Krajobrazowej (druk: XV/19/2015). 
 
22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza (druk: XV/20/2015). 
 
23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 5 (druk: XV/21/2015). 
 
24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących własność Gminy 

Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 
25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 867/2 w obr. 218. 
 
26. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego  

w Rzeszowie (druk: XV/3/2015).  
 
27. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej  

w Rzeszowie (druk: XV/22/2015).  
 
28. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy  

ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie (druk: XV/23/2015). 
 
29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie (druk: XV/24/2015).  
 
30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Al. Tadeusza 

Rejtana (druk: XV/25/2015).  
 
31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Al. Tadeusza 

Rejtana (druk: XV/26/2015). 
 
32. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ul. Warszawskiej  

i al. Wyzwolenia oraz al. Gen. Leopolda Okulickiego w Rzeszowie. 
 
33. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów (druk: XV/27/2015). 

 
34. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego 
użytkowania nieruchomości gruntowej oraz prawa własności znajdującego się na niej 
budynku. 

 
35. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalania ich wysokości  
(druk: XV/2/2015).  
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36. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Rzeszowa w logo 
Izby Komorniczej w Rzeszowie (druk: XV/28/2015). 

 
37. Uchwała w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie miasta Rzeszowa /most  

im. Tadeusza Mazowieckiego/ (druk: XV/15/2015). 
 
38. Interpelacje i zapytania. 

 
39. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Opinie i wnioski Komisji do porządku obrad XV sesji Rady Miasta stanowią załącznik  
nr 6 do protokołu). 

 

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad XV sesji Rady Miasta. 

Ad. 1. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła informację z wykonania budżetu 

Miasta Rzeszowa za I półrocze 2015 r. (informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 

 
Ad.2. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (projekt 

uchwały, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

Przedstawiła autopoprawkę o treści jak w załączniku do protokołu (tekst jednolity stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 3 głosach wstrzymujących. 

Ad. 3. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. (projekt uchwały, wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 10 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 16 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 4. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. (projekt uchwały, wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

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

przyjęta 20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 5. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak” (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak” została przyjęta 

jednogłośnie (19 głosami „za”). 

 

Ad. 6. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, 

stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku: XV/16/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – poprosiła o przeprowadzenie akcji informacyjnej  

na ww. temat. 

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od 

środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną została przyjęta 

jednogłośnie (22 głosami „za”). 
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Ad. 7. 

1. Rada Miasta bez uwag przyjęła Protokół Nr XII/1/2015 z XII sesji Rady Miasta 

Rzeszowa odbytej w dniu 23 czerwca 2015 r. 

2. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że w dniu  

13 października 2015 r. o godz. 16:00 odbędzie się sesja Rady Miasta w sprawie 

opracowanych dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

3. Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – poinformowała, że odbyło się wspólne posiedzenie 

Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych oraz Komisji Sportu  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa, którego 

tematem było omówienie koncepcji zagospodarowania i modernizacji obiektów 

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dodała, że został przyjęty wniosek 

dotyczący przyspieszenia remontu kompleksu basenów przy ul. Ks. J. Jałowego,  

z zachowaniem funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej, oraz wniosek dotyczący 

remontu basenu przy ul. Matuszczaka, w zakresie niezbędnym, aby sekcja skoków do 

wody mogła trenować w bezpiecznych warunkach.  

4. Radny Pan Sławomir Gołąb – zaprosił do udziału w konferencji na temat 

przeciwdziałania alkoholizmowi, która odbędzie się 8 października 2015 r. o godz. 

11:30 w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. 

5. Pan Jerzy Jęczmienionka – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi – poinformował, że Komisja ustaliła 

termin wyborów Rad Osiedli, które odbędę się w miesiącach: marzec – kwiecień 2016 

rok. Zaprosił na spotkanie z Przewodniczącymi Rad Osiedli, które odbędzie się  

1 października br. o godz. 16:00 w Ratuszu. Tematem spotkania będzie omówienie 

przygotowań do ww. wyborów. 

6. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że: 

- rzeszowski projekt – System integrujący transport publiczny miasta Rzeszowa  

i okolic został laureatem konkursu TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 

2015, 

- miasto Rzeszów zajęło I miejsce wśród miast liczących powyżej 120 tysięcy 

mieszkańców w rankingu opublikowanym przez Ośrodek Dialogu i Analiz 

THINKTANK. Pod uwagę brano m.in. takie czynniki jak: zmiany poziomu 

bezrobocia, średnia wysokość płac mieszkańców, poziom wydatków na inwestycje, 
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dochody budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca, saldo migracyjne. Wyróżnione 

miasta charakteryzują się znaczącymi inwestycjami w infrastrukturę miejską, 

inicjatywami poprawiającymi standard mieszkańców, przychylnością wobec 

inwestorów oraz wysoką efektywnością wykorzystania środków unijnych. W raporcie 

czytamy: „Rzeszów w ostatnim piętnastoleciu stał się liczącym ośrodkiem 

gospodarczym, akademickim i kulturalnym.” 

- Prezydent Miasta Rzeszowa uplasował się na I miejscu wśród prezydentów miast 

liczących powyżej 120 tysięcy mieszkańców. Wyróżnieni liderzy charakteryzują się 

m.in. umiejętnością zdefiniowania potrzeb miasta, skutecznością w odpowiadaniu na 

potrzeby mieszkańców, konsekwencją, przedsiębiorczością i komunikatywnością.  

W raporcie czytamy: „Za czasów prezydentury Tadeusza Ferenca Rzeszów stał się 

liczącym ośrodkiem gospodarczym, akademickim i kulturalnym, przyciągającym 

nowych mieszkańców i studentów. Ich liczba stale wzrasta. Zadowolenie z działań 

Prezydenta potwierdzają rzeszowianie wybierając Go w I turze wyborów przez  

III kadencje z rzędu. Oznaką sukcesu Tadeusza Ferenca są wysokie miejsca Rzeszowa 

we wszystkich rankingach miasta najbardziej przyjaznych mieszkańcom”. 

- w rankingu Metropolii Polskich 2015 roku przedstawiono 12 miast zrzeszonych  

w Unii Metropolii Polskich. Przy wyznaczaniu poziomu rozwoju brano pod uwagę: 

kapitał źródeł finansowania, kapitał instytucjonalno – demokratyczny, kapitał 

techniczny i infrastrukturalny, kapitał jakości życia, kapitał ludzki i społeczny, kapitał 

kultury i wizerunku oraz kapitał atrakcyjności inwestycyjnej.  

- Miasto Rzeszów okazało się liderem pod względem wzrostu PKB w latach 2004 – 

2014. 

7. Radny Pan Robert Homicki – Przewodniczący Komisji Przedsiębiorczości i Promocji 

Gospodarczej – poinformował, że Komisja widząc potrzebę promocji specjalnej strefy 

ekonomicznej na Dworzysku, złoży wnioski do budżetu Miasta na 2016 rok  

o zarezerwowanie środków na przeprowadzenie kampanii promocyjnej. 

8. Radny Pan Grzegorz Koryl – poinformował, że do Rzeszowa została sprowadzona 

polska rodzina z terenu Ukrainy. Stwierdził, że jest to bardzo dobra inicjatywa.  

9. Radny Pan Robert Kultys – w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy poprosił  

o rozważenie możliwości sprowadzania co roku jednej rodziny repatrianckiej do 

Rzeszowa. 
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Ad. 8. 

Pani Barbara Sienko – Kułakowska i Pan Grzegorz Pisarczyk – przedstawili prezentację: 

„Rzeszów Stolica Innowacji Miasto zarządzane według koncepcji Smart City” (prezentacja 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 

Ad. 9. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że Prezes Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie wystąpił do Rady Miasta o wybór: 42 ławników do orzekania  

w sprawach cywilnych lub karnych do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oraz 9 ławników do 

orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz 9 ławników do orzekania w sprawach  

z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Rzeszowie (pismo znak A-0140-1-3/15  

z 27 kwietnia 2015 r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu).  Został powołany Zespół  

ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, którego Przewodniczącą jest Radna Pani 

Grażyna Szarama. Ww. Zespół przygotował projekty uchwał w sprawie pozostawienia bez 

dalszego biegu zgłoszenia kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalno – prawnych, 

wynikających z ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Pani Grażyna Szarama – Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie – 

przedstawiła Stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019 

(Stanowisko z dnia 31 sierpnia 2015 r. stanowi załącznik nr 15a do protokołu). Następnie 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata na ławnika (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

XV/4/2015 stanowi załącznik nr 16 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na 

ławnika została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 

Pani Grażyna Szarama – Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie - 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
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kandydata na ławnika (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

XV/5/2015 stanowi załącznik nr 17 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na 

ławnika została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 

Pani Grażyna Szarama – Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie  

- przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata na ławnika (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

XV/6/2015 stanowi załącznik nr 18 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na 

ławnika została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 

Pani Grażyna Szarama – Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie  

- przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata na ławnika (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

XV/7/2015 stanowi załącznik nr 19 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na 

ławnika została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 

Pani Grażyna Szarama – Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie  

- przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata na ławnika (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

XV/8/2015 stanowi załącznik nr 20 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na 

ławnika została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 

Pani Grażyna Szarama – Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie  

- przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata na ławnika (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

XV/9/2015 stanowi załącznik nr 21 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na 

ławnika została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 

Rada Miasta wybrała jednogłośnie (21 głosami „za”) Komisję Skrutacyjną powołaną do 

ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników na lata 2016 – 2019 w składzie: 

1) Radna Pani Grażyna Szarama, 

2) Radny Pan Robert Homicki, 

3) Radny Pan Janusz Micał, 

4) Radna Pani Danuta Solarz, 

5) Radna Pani Maria Warchoł. 

Ad. 10. 

Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

UM – przedstawiła „Program ochrony środowiska miasta Rzeszowa na lata 2013 – 2016,  

z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą na lata 2017 - 2020” 

(program stanowi załącznik nr 22 do protokołu). Poinformowała, że ww. program został 

przyjęty przez Radę Miasta Uchwałą Nr LXIII/1158/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku.  

Następnie przedstawiła informację na temat realizacji programu ochrony środowiska  

w Rzeszowie oraz przyjętych zamierzeń na lata następne (informacja stanowi załącznik  

nr 23 do protokołu).  

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o informację, czy stan 

środowiska w mieście uległ poprawie przez ostatnie 2 lata, tj. od czasu poprzedniego raportu  

o stanie środowiska w Rzeszowie. 
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Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

UM – poinformowała, że biorąc pod uwagę zadania zrealizowane przez poszczególne 

jednostki i wydziały należy stwierdzić, iż stan środowiska poprawia się. Dodała, że działania 

mające na celu poprawę stanu środowiska realizowane są na bieżąco.   

Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał, czy Miasto monitoruje kwestie tzw. kanałów 

nawiewowych? Poprosił o informację, czy w Rzeszowie prowadzony jest monitoring 

ewentualnego skażenia wód, szczególnie w okolicach stacji poboru wody, oraz czy jest 

opracowany system powiadamiania odpowiednich służb w razie stwierdzenia 

zanieczyszczenia lub skażenia. 

Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

UM – poinformowała, że stan jakości wody jest na bieżąco monitorowany przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

nie ma odpowiednich narzędzi do przeprowadzania badań wód na bieżąco.  

W przypadku zgłoszeń pracownicy Wydziału na miejscu zabezpieczają próbki, jednocześnie 

powiadamiając odpowiednie służby, np. Straż Pożarną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska. Stan jakości wody jest systematycznie badany przez WIOŚ oraz Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.  

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – odnośnie zapytania dotyczącego  

tzw. kanałów nawiewowych poinformował, że w planach zagospodarowania przestrzennego 

są wyznaczane tereny wolne od zabudowy, które umożliwiają przewietrzanie. Rada Miasta 

podejmując takie uchwały, kreuje politykę Miasta w tym zakresie.  

Radny Pan Witold Walawender – poprosił o informację, czy nadal jest realizowany 

program usuwania azbestu.  

Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

UM – poinformowała, że „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla Gminy 

miasto Rzeszów” będzie realizowany do 2032 roku. Co roku w budżecie Miasta rezerwowane 

są środki na realizację ww. Programu. Wszystkie wnioski, tak od osób fizycznych jak  

i np. spółdzielni mieszkaniowych lub przedsiębiorstw, realizowane są na bieżąco 

(szczegółowa informacja nt. realizacji programu usuwania azbestu stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu).  



13 
 

Radny Pan Wiesław Buż – poinformował, że spółdzielnie mieszkaniowe zgłaszały chęć 

skorzystania z programu usuwania azbestu z budynków wielorodzinnych wysokich, np. taki 

wniosek zgłosiła Spółdzielnia „Nowe Miasto”. Decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Pana 

Andrzeja Gutkowskiego, spółdzielnie nie mogły skorzystać z takiej pomocy Miasta. 

Uzasadnieniem odmowy dofinansowania usunięcia azbestu z budynków wysokich była 

okoliczność, że projekt nie dotyczy budynków o wysokości powyżej 12 metrów. Przyjęcie 

takiego rozwiązania wyklucza wiele podmiotów z uzyskania pomocy finansowej. Dodał, że 

wiele spółdzielni mieszkaniowych nie ma odpowiednich środków na usunięcie azbestu  

z budynków mieszkalnych wielorodzinnych.  

Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

UM – poinformowała, że problem związany z dofinansowaniem dla spółdzielni 

mieszkaniowych na usuwania azbestu istnieje od kilku lat. Zwróciła uwagę, że koszt 

usunięcia azbestu z budynków wysokich wielorodzinnych byłby bardzo wysoki i przy 

ograniczonych środkach uniemożliwiłby udzielenie pomocy finansowej np. indywidualnym 

podmiotom. 

Ad. 11. 

Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

UM – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na 

potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody w Rzeszowie (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/1/2015 stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących pomnika przyrody w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie  

(20 głosami „za”). 

 

c.d. Ad. 9. 

Pani Grażyna Szarama – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej powołanej do ustalenia 

wyników głosowania w wyborach ławników na lata 2016 – 2019 – poinformowała, że 

Komisja ustaliła, iż głosowanie odbędzie się w 3 etapach, tj. wybór ławników do: 

- Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 
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- Sądu Rejonowego w Rzeszowie – do orzekania z zakresu prawa pracy, 

- Sądu Rejonowego w Rzeszowie – do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. 

Rozdano karty do głosowania na wybór ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

  

Pani Grażyna Szarama – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej powołanej do ustalenia 

wyników głosowania w wyborach ławników na lata 2016 – 2019 – odczytała Regulamin 

głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego  

w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019 (Regulamin stanowi załącznik nr 26 do protokołu).  

 
Odbyło się głosowanie tajne – Radni, kolejno wyczytywani z listy obecności, wrzucali głos 

do urny.  

Rozdano karty do głosowania - wybór ławników do Sądu Rejonowego w Rzeszowie do 

orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. 

Odbyło się głosowanie tajne – Radni, kolejno wyczytywani z listy obecności, wrzucali głos 

do urny.  

Rozdano karty do głosowania - wybór ławników do Sądu Rejonowego w Rzeszowie do 

orzekania z zakresu prawa pracy. 

Odbyło się głosowanie tajne – Radni, kolejno wyczytywani z listy obecności, wrzucali głos 

do urny.  

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna udała się na obrady, celem ustalenia 

wyników głosowania i sporządzenia protokołu.  

Ad. 12. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 269/6/2015 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja – Kamionka II” w Rzeszowie 

(projekt uchwały, wraz z mapami i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/10/2015 

stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zwrócił uwagę, że mapa załączona do 

projektu uchwały jest nieczytelna. Dołączone mapki zawierają nadmiar zbędnych informacji, 

brak jest natomiast zaznaczonych głównych ulic lub innych punktów orientacyjnych, które 

umożliwią zlokalizowanie terenu objętego planem w przestrzeni miasta.  



15 
 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – poinformowała, że 

przedłożona mapa, która prezentuje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 90/20/2004 „Wilkowyja – Kamionka II”, stanowi załącznik do uchwały, opracowany  

w skali 1:1000, przyjętej przez Radę Miasta. Do uchwały intencyjnej o przystąpieniu do 

zmiany planu załączono mapę z zaznaczonym konturem granic, w których proponuje się 

zmianę zasad zagospodarowania. Zauważyła, że w projekcie uchwały jest opis terenu, na 

którym proponowane są zmiany w planie jego zagospodarowania. Dodała, że Biuro Rozwoju 

Miasta Rzeszowa jest zobowiązane do przedstawiania dokumentów na kopiach, które są 

dokumentami prawnymi, tj. mapami geodezyjnymi zasobów Skarbu Państwa. Nie można  

na nich wprowadzać żadnych zmian.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o przekazywanie Radnym, 

wraz z projektami uchwał dotyczącymi planów zagospodarowania przestrzennego, 

dodatkowych map poglądowych (orientacyjnych), które będą umożliwiały lokalizację obszaru 

objętego planem na terenie Rzeszowa.  

 
Pan Robert Kultys – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej – 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dodał, że 

Komisja, biorąc pod uwagę planowaną zabudowę wielorodzinną w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabudowy jednorodzinnej przy ul. Olbrachta, zapoznała się z uwagami mieszkańców i prosi  

o ich uwzględnienie przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego.  

 
Radny Pan Waldemar Kotula – poprosił o informację w sprawie planowanej budowy 

zbiornika retencyjnego w okolicach Potoku Młynówka.  

 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że budowa  

tzw. zbiorników wyrównawczych oraz zabezpieczenie Potoku Młynówka, są zadaniem 

Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Dodał, że na wskazanym terenie 

planowana jest budowa 3 zbiorników retencyjnych. Został ogłoszony przetarg nieograniczony 

na wybór wykonawcy.  Prawdopodobnie zadanie będzie realizowane w 2016 roku.  

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 269/6/2015 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja – 

Kamionka II” w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 
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Ad. 13. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 25/2/2009 – część A Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Krakowskiej 

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z mapami i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

XV/11/2015 stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 25/2/2009 – część A Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa  

w rejonie ul. Krakowskiej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 

 
Ad. 14. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego- 

1 w Rzeszowie – 2 (projekt uchwały, wraz z mapami i uzasadnieniem, przedstawiony na 

druku: XV/12/2015 stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego -  

1 w Rzeszowie – 2 została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”).  

 
Obrady sesji prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

 

Ad. 15. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 258/10/2013 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz 

z mapami i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/13/2015 stanowi załącznik nr 30 do 

protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 258/10/2013 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

 
Ad. 16. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 233/1/2012 w rejonie alei Wyzwolenia w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z mapami  

i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/14/2015 stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 233/1/2012 w rejonie alei Wyzwolenia w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie (19 głosami „za”). 

 
Ad. 17. 

Pan Jerzy Jęczmienionka – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi – 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 (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 32 do protokołu). Poprosił o przyjęcie zmiany zapisu pkt 2 w § 6, w ramach 

autopoprawki, który otrzymuje brzmienie: „2. Konsultacje powinny zostać zakończone do 

dnia 30 listopada 2015 r.”. 

 
Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Chciałbym, żebyśmy cofnęli się trochę do historii. W Rzeszowie i okolicach były cztery  

parafie: Staromieście, Fara, Słocina i Przybyszówka. Czy chcemy zmieniać fakty historyczne? 

Historia to nasza przeszłość, nasza kultura, nasi przodkowie. A więc czy należy to zmieniać? 

Poddaję to pod rozwagę Wysokiej Rady. W Rzeszowie wszystko się rozwijało w ciągu wielu 

lat. Przybyszówka, jako parafia, odgrywała bardzo ważną rolę w rozwoju miasta. Osobiście 

jestem za tym, żeby nie zmieniać granic Osiedli. Żeby pozostał ten rys historyczny. Proszę 

Państwa, nie myślmy o własnych celach. Rady się zmieniają, ludzie się zmieniają, ale historia 
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musi zostać. Nie podejmujmy decyzji, mając na uwadze pewną grupę mieszkańców.  

Bo prawdopodobnie wynik konsultacji byłby pozytywny dla zmian. Mówię prawdopodobnie, 

bo w tej chwili dużo mieszkań zajętych jest przez osoby, które przybyły do Rzeszowa. 

Cieszymy się z tego, ale osoby te nie pamiętają i nie znają naszej historii. Zwracam się do 

Państwa o uszanowanie naszych przodków.”  

 
Radny Pan Czesław Chlebek – zgłosił swój sprzeciw wobec planów zmiany granic osiedla 

Przybyszówka i Osiedla Franciszka Kotuli, przedstawionych w omawianym projekcie 

uchwały. Podkreślił, że Rada Osiedla Przybyszówka oraz mieszkańcy także są przeciwni 

zmianie granic. Dodał, że uwarunkowania historyczne - Przybyszówka swoje pierwsze 

wzmianki datuje na 1311 rok, ale także rozwój Osiedla po włączeniu jego terenów w granice 

administracyjne Rzeszowa, tj. powstanie specjalnej strefy ekonomicznej Dworzysko, rozwój 

budownictwa mieszkaniowego, wybudowanie przedszkole oraz zespołu oświatowego, 

przemawiają za pozostawieniem Osiedla w dotychczasowych granicach, co pozwoli na 

zachowanie więzi historycznej i kulturowej mieszkańców oraz dalszy jego rozwój. Stwierdził, 

że nie powinno się podejmować decyzji wbrew woli mieszkańców, którzy z dużym 

zaangażowaniem włączali się w proces przyłączenia terenów Przybyszówki do Rzeszowa.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że był inicjatorem 

przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany granic Osiedli. Powiedział: „Bierze się to 

z prostej konstatacji – w § 9 ust. 2 Statutu Miasta jest zapis: „Przy tworzeniu Osiedli  

i ustalaniu ich granic bierze się pod uwagę jednorodność układu osadniczego  

i przestrzennego oraz więź społeczną.” Wiem, że jednorodny układ osadniczy występuje na 

terenie Osiedla Przybyszówka, ale i taki układ osadniczy jest na Osiedlu budowanym przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. Podobnie jest z więziami społecznymi. Jaka jest więź 

społeczna pomiędzy mieszkańcami tych bloków, a mieszkańcami Przybyszówki? Granica 

Osiedla Fr. Kotuli i Przybyszówki przebiega w poprzek osiedla, które mają jednorodny 

charakter i infrastrukturę społeczną, która służy tym mieszkańcom, a nie mieszkańcom 

Przybyszówki. Nie można tych kwestii rozpatrywać historycznie. Zmieniają się 

uwarunkowania, okoliczności. I tu występuje taka sytuacja. Wytyczone teraz granice 

uwzględniają tą nową zabudowę oraz planowaną, którą spółdzielnia „Projektant” zamierza 

tam realizować. Zatem jest to naturalny krok.”  
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Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta –  zauważył, że w Rzeszowie bardzo dobrze 

funkcjonują Osiedla o zróżnicowanym charakterze, tak pod względem zabudowy, jak i więzi 

społecznych. Podał przykład Osiedla Staromieście gdzie znajduje się stara, jednorodzinna 

zabudowa a jednocześnie powstają nowe budynki przy ul. Krogulskiego. Dodał, że podobna 

sytuacja występuje na Osiedlach Zwięczyca i Wilkowyja. Zaapelował, aby nie wprowadzać 

zmian w istniejącym podziale Osiedli. Podkreślił, jak ważnym obecnie tematem jest 

poszerzanie granic administracyjnych Rzeszowa w świetle planów tworzenia obszarów 

metropolitalnych.  

 

Radny Pan Czesław Chlebek – zauważył, że jednorodność zabudowy danego obszaru nie 

może być podstawą do zmiany granic Osiedli. Podkreślił, że mieszkańcy Osiedla 

Przybyszówka, nie wyrażają zgody na zmianę granic. Dodał, że szczególnie w ostatnim 

okresie, po przyłączeniu terenów do Rzeszowa, gdy następuje szybki rozwój Osiedla,  

tj. powstaje nowa infrastruktura drogowa i mieszkaniowa, planowana jest budowa basenu 

kąpielowego i osiedlowego domu kultury, szczególnie widoczna jest więź mieszkańców, 

którą należy zachować.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Pan Prezydent ma wiele racji, jeżeli 

chodzi o rys historyczny osiedli Rzeszowa. Ale zmiany są konieczne. Miasto rozwija się. 

Wniosek, który Rada Osiedla Franciszka Kotuli składała o poszerzenie naszych granic jest 

związany z tym, że mieszkańcy tworzą jedną wspólnotę. Mieszkańcy nowo wybudowanych 

bloków składają do Rady Osiedla Franciszka Kotuli wnioski i swoje propozycje. Powstała na 

Osiedlu Fr. Kotuli nowa szkoła, gdzie uczęszczają dzieci nie tylko z Osiedla Kotuli, ale także 

 z nowo powstałych bloków. Podobna sytuacja dotyczy żłobka i przedszkola. Na osiedlu 

występuje problem z identyfikacją przynależności do danego Osiedla. Wielu mieszkańców 

Przybyszówki w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu RP szukało lokali wyborczych na terenie 

Osiedla Fr. Kotuli. Chcielibyśmy usankcjonować zmianę granic przed przyszłymi wyborami 

do Rad Osiedlowych, żeby fikcja, która jest, nie trwała dalej. Chcemy współpracować ze 

wszystkimi Radami Osiedla. Współpracujemy z Radą Osiedla Krakowska – Południe, ale 

także z Radą Osiedla Przybyszówka. Chcemy żyć w symbiozie i wspólnocie. Chcę historycznie 

przypomnieć, że w 2008 roku zwróciłam się, jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” i Przewodnicząca Rady Osiedla Fr. Kotuli, z wnioskiem  

o zmianę granic Osiedla i przyłączenie terenów, na których miały być realizowane 

zamierzenia inwestycyjne Spółdzielni Projektant. Wówczas była pozytywna opinia.  
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W 2011 roku został złożony wniosek o zmianę granic. Wysoka Rada poparła ten wniosek. 

Zostały przeprowadzone konsultacje, których wynik był zgodny z propozycją Rady Osiedla  

Fr. Kotuli. Później była uchwała Rady Miasta sankcjonująca wynik konsultacji i wówczas ta 

uchwała została zdjęta z porządku obrad sesji. Rada Osiedla Fr. Kotuli oraz  mieszkańcy 

ponownie zgłaszają propozycje zmiany granic. Ideą jest powstanie zwartego kompleksu 

mieszkaniowego, połączonego siecią dróg, kompleksowo zagospodarowanego.”  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Jestem mieszkańcem Przybyszówki. Moi 

przodkowie też stamtąd pochodzą. I zdecydowanie chciałbym poprzeć radnego Czesława 

Chlebka i prosić o zaniechanie zmiany granic osiedla Przybyszówka. Naprawdę bardzo 

negatywnie mieszkańcy Przybyszówki odbierają takie pomysły. Trzeba z powagą podejść do 

tego, co mówił Pan Prezydent o pewnym rysie historycznym. Nasza społeczność, to 

społeczność, która się kształtowała przez parę stuleci. Wnosimy to bogactwo do całej 

społeczności Rzeszowa. I po kolejnych przyłączeniach teraz trwa pewne scalanie więzi 

społecznych Osiedla. Myślę, że też brakuje pewnej mediacji, tzn. przekazania tego projektu 

uchwały do szerokiej konsultacji. Sugeruję dużo spokoju i odrzucenie tego projektu uchwały, 

który jest niepotrzebny i wnosi negatywne emocje.” 

 
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 nie została podjęta. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 3 radnych, 15 radnych było przeciw. 

 
cd. pkt. 9. 

Pani Grażyna Szarama – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej powołanej do ustalenia 

wyników głosowania w wyborach ławników na lata 2016 – 2019 – odczytała: 

1) Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie na lata 2016 – 2019 (protokół, wraz z kartami do 

głosowania, stanowi załącznik nr 33 do protokołu), 

2) Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu 

Rejonowego w Rzeszowie – do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich na lata 

2016 – 2019 (protokół, wraz z kartami do głosowania, stanowi załącznik nr 34 do 

protokołu), 
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3) Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na lata 

2016 – 2019 (protokół, wraz z kartami do głosowania, stanowi załącznik nr 35 do 

protokołu). 

Wyniki głosowania stanowić będą podstawę do sporządzenia uchwały w sprawie wyboru 

ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2016 – 

2019 (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 36 do protokołu). 

 
Ad. 18. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie na okres od 12 listopada 2015 r. do 11 listopada  

2016 r. (projekt uchwały, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 37 do 

protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przedstawionych przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie na okres od 12 listopada 

2015 r. do 11 listopada 2016 r. została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 

 

Obrady sesji prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta. 

 

Ad. 19. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyłączenia z pasa drogowego działek położonych w Rzeszowie (projekt uchwały, 

wraz z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/17/2015 stanowi załącznik  

nr 38 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wyłączenia z pasa drogowego działek położonych w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie (14 głosami „za”). 
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Ad. 20. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 

położonych w rejonie Al. Sikorskiego i ul. Strażackiej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/18/2015 stanowi załącznik nr 39 do 

protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, położonych w rejonie Al. Sikorskiego i ul. Strażackiej w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 21. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Krajobrazowej (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

XV/19/2015 stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Krajobrazowej została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 22. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy  

ul. Zelwerowicza (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

XV/20/2015 stanowi załącznik nr 41 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 
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Ad. 23. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Jana 

Styki 5 (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

XV/21/2015 stanowi załącznik nr 42 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 5 została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

 
Ad. 24. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących własność Gminy Miasto 

Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 43 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących własność 

Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta 

jednogłośnie (19 głosami „za”). 

 
Ad. 25. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 867/2 w obr. 218 (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 44 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 867/2 w obr. 218 została 

przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 

 
Ad. 26. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie 
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(projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/3/2015 stanowi 

załącznik nr 45 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. 

Dąbrowskiego w Rzeszowie została przyjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 
Ad. 27. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie 

(projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/22/2015 

stanowi załącznik nr 46 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej  

w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”).  

 
Ad. 28. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie 

(projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/23/2015 

stanowi załącznik nr 47 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy  

ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie została przyjęta 18 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 
Ad. 29. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

(projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/24/2015 

stanowi załącznik nr 48 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

 
Ad. 30. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Al. Tadeusza Rejtana (projekt 

uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/25/2015 stanowi 

załącznik nr 49 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Al. Tadeusza 

Rejtana została przyjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

 
Ad. 31. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Al. Tadeusza Rejtana (projekt 

uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/26/2015 stanowi 

załącznik nr 50 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Al. Tadeusza 

Rejtana została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”). 

 
Ad. 32. 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ul. Warszawskiej  

i al. Wyzwolenia oraz al. gen. Leopolda Okulickiego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z mapą i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 51 do protokołu). Poprosił o przyjęcie,  

w ramach autopoprawki, zmian przedstawionych w materiale dostarczonym radnym na 

piśmie (tekst autopoprawki stanowi załącznik nr 52 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków  

ul. Warszawskiej, ul. Lubelskiej i al. Wyzwolenia oraz al. gen. Leopolda Okulickiego  

w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

 
Ad. 33. 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto 

Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 

z tych obiektów (projekt uchwały, wraz z załącznikami  i uzasadnieniem, przedstawiony na 

druku: XV/27/2015 stanowi załącznik nr 53 do protokołu).  

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów została przyjęta jednogłośnie (20 głosami 

„za”). 

 
Ad. 34. 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – 

Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości gruntowej oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 54 do protokołu).  

 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - poprosił o rozważenie możliwości pozostawienia części 

terenu, na którym funkcjonowałaby tzw. mała zajezdnia autobusowa, przeznaczona dla  

ok. 25 – 30 autokarów. Zauważył, że takie rozwiązanie jest zasadne ekonomicznie. Droga 

dojazdu autobusów z ul. Lubelskiej na wyznaczone trasy wydłużyła się, co powoduje 

dodatkowe koszty dla MPK.  

 
Pan Marek Filip - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego  

Sp. z o.o. w Rzeszowie - poinformował, że Rada Miasta podjęła już uchwałę w sprawie 

zbycia 4,5 ha nieruchomości stanowiącej własność Spółki. Na podstawie ww. uchwały, która 
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jest obowiązująca, w miesiącu lipcu odbył się przetarg, który nie został rozstrzygnięty  

z uwagi na brak oferentów. Przetarg zostanie powtórzony. Dodał, że nie planuje się przy  

ul. Trembeckiego uruchamiania dodatkowej bazy MPK.   

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego 

użytkowania nieruchomości gruntowej oraz prawa własności znajdującego się na niej 

budynku została przyjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
Ad. 35. 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie 

twórczości artystycznej oraz ustalania ich wysokości (projekt uchwały, wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XV/2/2015 stanowi załącznik nr 55 do protokołu). 

Poprosił o przyjęcie, w ramach autopoprawki, zmian do załącznika Nr 1 do ww. projekt 

uchwały (propozycja zmian stanowi załącznik nr 56 do protokołu), oraz zmian do załącznika 

nr 2 do ww. projektu uchwały (propozycja zmian stanowi załącznik nr 57 do protokołu).  

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalania ich wysokości została 

przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”). 

 
Ad. 36. 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Rzeszowa w logo Izby 

Komorniczej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z projektem graficznym i uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr XV/28/2015 stanowi załącznik nr 58 do protokołu). 

 
Radny Pan Robert Kultys - powiedział: „Umożliwienie używania wizerunku Rzeszowa jest 

jednym z elementów polityki promocyjnej Miasta. Czy udzielanie takiego wizerunku 

komornikom jest promocją Miasta? Nie jestem pewny.” 

 
Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że w przypadku 

zgłoszenia się instytucji, fundacji lub innego podmiotu, o wyrażenia zgody na wykorzystanie 
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herbu Rzeszowa, Miasto nie ma prawa podejmować decyzji o przyznaniu zgody lub 

odrzuceniu prośby. Tylko Rada Miasta ma takie kompetencje. Jeżeli Rada nie wyrazi zgody, 

Urząd udzieli zainteresowanej stronie odpowiedzi o odmowie przyznania prawa używania 

herbu Rzeszowa.  

 
Radny Pan Robert Kultys - stwierdził: „Izba Komornicza jest samorządem. Jest to bardzo 

potrzebna instytucja, jak wiele innych samorządów zawodowych. Ale wszyscy wiemy jakie  

w ostatnich latach niektórzy komornicy popełniali błędy. Czy na pewno to będzie promocja 

dla Miasta?” 

 
Pan Stanisław Sienko  Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że Urząd Miasta ma 

obowiązek przygotować projekt uchwały, jeżeli wpłynie wniosek o wyrażenie zgody na 

wykorzystanie herbu miasta. Podkreślił, że decyzja należy do Rady Miasta.  

 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Wiadomo jakie odium 

wiąże się z komornikami, ale mamy też świadomość, że ten zawód jest potrzebny ze względu 

na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Myślę, że tu nie chodzi o promocję Miasta, ale  

o identyfikację. Izba Komornicza nie używa swojego logo zbyt szeroko. Znaku używa Izba 

jako samorząd komorniczy. Z tego powodu nie robiłbym problemów.” 

 
Radny Pan Witold Walawender - poinformował, że Komisja Kultury i Promocji Rady 

Miasta bardzo szczegółowo rozpatrywała projekt uchwały. Stwierdził, że Rada nie powinna 

opiniować znaku graficznego Izby Komorniczej. Rada Miasta powinna wydać opinię tylko  

w zakresie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Rzeszowa przez Izbę.  

 
Radny Pan Grzegorz Koryl - powiedział: „Myślę, że Izbie Komorniczej herb Rzeszowa nie 

jest potrzebny. Są skuteczni. Nie ma też rejonizacji, żeby Izba się utożsamiała z Rzeszowem. 

Na terenie miasta działają komornicy z terenu całej Polski, a komornicy z Rzeszowa działają 

także na innym terenie. Wykorzystywanie herbu przez Izbę nie jest potrzebne do promocji 

Rzeszowa.” 

 
Radna Pani Grażyna Szarama - poinformowała, że: „Projekt uchwały był rozpatrywany 

przez Komisję Kultury i Promocji Rady Miasta. Oprawa plastyczna nie przekonała członków 

Komisji. Herb miasta Rzeszowa powinien być w godnym miejscu i w godnym towarzystwie. 

Szata graficzna, tak skromna, wyrażająca niewiele, powinna być bardziej dopracowana.” 

 



29 
 

Radny Pan Wiesław Buż - powiedział: „Rada Miasta nie powinna oceniać projektu logo 

Izby Komorniczej, która zaproponowała swoje rozwiązanie. Obecnie zawód komornika, 

asesora komorniczego, jest zawodem niezmiernie trudnym i odpowiedzialnym. Sposoby 

egzekucji, sposoby ściągania należności, są określone przepisami. Dodatkowo komornicy 

mają styczność też z trudnymi elementami życiowymi, czy to podmiotami gospodarczymi, czy 

osobami prywatnymi. To wymaga szczególnej pracy i podważanie wartości jakiegoś działania 

uważam za niestosowne. Uważam, że Rada Miasta powinna wyrazić zgodę na używanie herbu 

Rzeszowa przez Izbę Komorniczą, tak jak wyraziła taką zgodę dla wielu innych podmiotów.” 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Rzeszowa  

w logo Izby Komorniczej w Rzeszowie nie została podjęta. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 7 radnych, 10 radnych było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. 

 
Ad. 37. 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie miasta Rzeszowa: „Most im. Tadeusza 

Mazowieckiego” (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, przedstawiony na druku  

nr XV/15/2015 stanowi załącznik nr 59 do protokołu). 

 
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta – wniósł uwagi do 

uzasadnienia projektu uchwały. Stwierdził, że zapisy: „był posłem na Sejm PRL-u”, 

„Przewodniczący Unii Wolności”, „ostatni premier PRL”, nie są uzasadnieniem do nadania 

nazwy mostowi. Zawnioskował o uzupełnienie zapisu § 1: po słowie „Most”, dodać wyraz 

„Północny”. 

 
Radny Pan Sławomir Gołąb – poinformował, że Rada Osiedla Staromieście pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi „Most im. Tadeusz 

Mazowieckiego” (opinia przedstawiona na piśmie RO24/2015 z 16 września 2015 r. stanowi 

załącznik nr 60 do protokołu).  

 
Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - stwierdził, że wraz z rozwojem Rzeszowa  

i  poszerzaniem granic administracyjnych miasta, będą budowane kolejne mosty. Zauważył, 

że uzupełnienie nazwy o wyraz „Północny”, w przyszłości, będzie nieadekwatne do 

rzeczywistości.  
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 Wniosek o uzupełnienie zapisu § 1 projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

mostowi na terenie miasta Rzeszowa: „Most im. Tadeusza Mazowieckiego”: po słowie 

„Most”, dodać wyraz „Północny” nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 

10 radnych, 12 radnych było przeciw.  

 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zawnioskował o wykreślenie  

z uzasadnienia do projektu uchwały: „ostatni premier PRL” oraz „poseł na Sejm PRL III, IV, 

V kadencji”. 

 
 Wniosek dotyczący wykreślenia z uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie 

nadania nazwy mostowi na terenie miasta Rzeszowa: „Most im. Tadeusza 

Mazowieckiego” akapitu: „ostatni premier PRL” nie został przyjęty. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 13 radnych było przeciw, 1 wstrzymał się 

od głosu. 

 
Wniosek dotyczący wykreślenia z uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie 

nadania nazwy mostowi na terenie miasta Rzeszowa: „Most im. Tadeusza 

Mazowieckiego” akapitu: „poseł na Sejm PRL III, IV, V kadencji” nie został przyjęty. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 16 radnych było przeciw.  

 
Uchwała w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie miasta Rzeszowa została 

przyjęła 13 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 9 głosach wstrzymujących.  

 
Ad. 38. i 39. 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od  
14 sierpnia do 17 września 2015 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 61 do protokołu). 

 
Radny Pan Waldemar Wywrocki  - złożył pisemną interpelację o treści: „W związku ze 

wzmożonym ruchem samochodowym na ul. Staroniwskiej proszę o wyrażenie zgody i podjęcie 

decyzji aby wzdłuż całej ulicy Staroniwskiej, od wjazdu od Kielanówki, ustawić znaki 

ograniczające prędkość aut do 40 km/godzinę. Prośba ta jest podyktowana wieloma 

interwencjami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci oraz wszystkich mieszkańców. Pragnę 

nadmienić, iż w miejscowości Kielanówka jest ustawowy zakaz przekraczania prędkości  

40 km/h i myślę, że powinien być on kontynuowany.” 
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Radny Pan Waldemar Wywrocki - złożył pisemną interpelację o treści: „Zwracam się  

z prośbą o wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kaletniczej - w związku z zalewaniem 

mieszkańcom tej ulicy posesji, szczególnie piwnic.”  

 
Radny Pan Waldemar Wywrocki - złożył pisemną interpelację o treści: „Otrzymałem pismo 

w sprawie wykonania nakładki na ulicy Balistycznej, na rok 2016. Z uwagi na zgodę 

mieszkańców i z uwagi na to, że jest ona ulicą przy której zarówno podczas pogody 

deszczowej jak również podczas dni suchych mieszkanie i życie mieszkańców jest niezwykle 

uciążliwe – dla ich zdrowia również (ciągłe wdychanie pyłu). Dlatego zwracam się z pilną 

prośbą o wykonanie tej nakładki w miesiącu październiku 2015 r.” 
 

Radny Pan Waldemar Wywrocki - złożył pisemną interpelację o treści:  „Zwracam się  

z prośbą o instalację znaku zakazu postoju i zatrzymywania się na ul. Baldachówka (po jej 

prawej stronie). Ze względu na ciągłe łamanie przepisów przez kierowców na chodniku przy 

budynkach umieszczonych na tej ulicy nie da się przejść. Widać kierowcy nie znają przepisów, 

w związku z tym proszę o ustawienie takiego znaku.” 

 

Radny Pan Waldemar Szumny - złożył pisemną interpelację o treści: „Zwrócili się do mnie 

mieszkańcy ulicy Spacerowej (Zalesie) z prośbą o pomoc. Otóż w ostatnim czasie w tej okolicy 

osiedla Zalesie przybyło wiele domów, co spowodowało utrudnienia komunikacyjne dla 

mieszkańców, gdyż przybyło samochodów. W związku z tym proszę o przedstawienie 

informacji czy i jakie planowane są działania dotyczące ulicy Spacerowej i związane  

z ułatwieniami komunikacyjnymi oraz drogowymi.” 
 

Radni Miasta Rzeszowa: Bogusław Sak, Stanisław Ząbek, Maria Warchoł, Witold 

Walawender, Mirosław Kwaśniak, Wiesław Buż, Janusz Micał, Jolanta Kaźmierczak, 

Czesław Chlebek, Jerzy Jęczmienionka – złożyli pisemny wniosek o treści: „Wnosimy  

o wprowadzenie ulgi – zwolnienia z podatku od nieruchomości w których jest prowadzona 

działalność kulturalna przez podmioty pozagminne – np. spółdzielnie mieszkaniowe. 

Zwolnienie podatkowe od 01.01.2016 r. Podstawa wniosku: znacząca ulga dla podmiotów 

prowadzących działalność kulturalną, społeczną we własnych obiektach, wzbogacanie  

i zwiększanie dostępności do ośrodków kulturalnych obywatelom miasta.” 

 



32 
 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - złożył pisemną interpelację o treści:  

       „1. W imieniu mieszkańców proszę o przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie celem 

sprawdzenia sposobu odprowadzania wód opadowych przy ul. Strzyżowskiej przez działki  

nr 19/4 i 17, oraz sąsiednie, oraz możliwości wykonania kanalizacji deszczowej wraz  

z remontem uszkodzonej nawierzchni drogi publicznej służącej jako dojazd mieszkańcom do 

ich posesji. 

       2. W imieniu mieszkańców proszę o informację na jakim etapie realizacji jest sprawa 

odprowadzania wód opadowych z terenu osiedla mieszkaniowego „Wikana” przy  

ul. Św. Rocha, rozbudowy kanalizacji deszczowej i budowy kolektorów deszczowych, które 

zabezpieczą mieszkańców ul. Słocińskiej i ulicy H. Kulig – Tchórzewskiej przed 

podtopieniami i zalaniami. Temat był wielokrotnie zgłaszany do realizacji i na podstawie 

decyzji Prezydenta Miasta miała zostać opracowana dokumentacja projektowa dla  

ww. inwestycji.”  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - złożył pisemną interpelację o treści: 
       „1. W imieniu mieszkańców oraz Rady Osiedla Słocina proszę o podjęcie rozmów ze 

Starostą Rzeszowskim w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Rzeszowa działki 

nr 466 o długości ok. 450 metrów, leżącej pomiędzy dwoma odcinkami ul. Św. Rocha  

i ostatecznego uregulowania stanu prawnego wymienionego odcinka drogi wraz z poboczem 

na którym należy zaprojektować i wykonać ciąg pieszy (chodnik), o który wnioskują 

mieszkańcy. Starosta Rzeszowski pismem z 2015.09.09 zobowiązał się do przekazania 

darowizny dla Miasta Rzeszowa wymienionej działki.  

       2. W imieniu mieszkańców Osiedla Słocina proszę o wpisanie do projektu budżetu 

zadania inwestycyjnego pn. Budowa pętli autobusowej MPK przy ul. Słocińskiej. Informuję, 

że temat był wielokrotnie zgłaszany przez mieszkańców jako ważny, a inwestycja może być 

szybko zrealizowana na działce miejskiej przy ul. Słocińskiej.” 

 

Radny Pan Konrad Fijołek - złożył pisemne zapytanie o treści: „Proszę o informację  

nt. zasad działania przewidywanej strefy płatnego parkowania, zwłaszcza w kontekście pytań 

jakie kierują do mnie mieszkańcy budynków w strefie, m.in. przy ul. PCK. Czy przewidywane 

są specjalne karty dla mieszkańców lub montaż szlabanu z dostępem tylko dla mieszkańców?” 

 

Radny Pan Konrad Fijołek - złożył pisemną interpelację o treści: „Zwracam się z uprzejmą 

prośbą o udostępnienie dokumentacji w oparciu o którą został ogłoszony przetarg na 
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przygotowanie przebudowy ul. 3 Maja, wraz z wykazem zmian uzgodnionych ze zwycięzcą 

konkursu.” 

 

Radny Pan Konrad Fijołek - złożył pisemną interpelację o treści: „Zwracam się z uprzejmą 

prośbą o rozważenie, w miesiącach zimowych, wyposażenia ROSiR-u o odpowiedni ratrak 

(zakup lub wypożyczenie) do przygotowania tras biegowych dla narciarzy np. na terenie 

bulwarów lub „Lisiej Góry”. Coraz popularniejsze aktywne spędzanie czasu przez 

mieszkańców Rzeszowa w miesiącach letnich, wiosennych i jesiennych w różnych formach jest 

widoczne już od dłuższego czasu. Należałoby zatem rozważyć możliwość uprawiania również 

coraz bardziej popularnego narciarstwa biegowego. Można by tu skorzystać choćby  

z doświadczeń miejscowości Rabka Zdrój, gdzie m.in. takie trasy są przygotowywane  

w parku.” 
 

Radny Pan Witold Walawender - złożył pisemną interpelację o treści: „W wyniku podjętej 

nowej ustawy (weszła w życie 11.09) krajobrazowej dającej narzędzie do walki z nielegalnymi 

reklamami. Ustawy, której celem jest eliminacja chaosu reklamowego w przestrzeni 

publicznej i Ustawy, która określa m.in. kwestie umieszczania reklam przy drogach, w tym 

reklam ledowych, które przeszkadzają kierowcom w bezpiecznej jeździe, serdecznie proszę  

o przygotowanie uchwały w sprawie przygotowania projektu wraz z powstaniem zespołu 

konsultacyjnego złożonego z urzędników z Biura Rozwoju Miasta, Zarządu Dróg i Zieleni, 

przedstawicieli Wydziału Architektury oraz przedsiębiorców, a nawet przedstawicieli  

z komisji estetyki. Uchwała pomogłaby wskazać miejsca, w których nie będzie można wieszać 

żadnych reklam i określi zasady projektowania małej architektury. W uchwale proszę wskazać 

obszary miasta wyłączone z reklam oraz wysokość opłat za ich umieszczanie w innych 

miejscach. W uchwale ważną sprawą powinno być uporządkowanie chaosu reklamowego  

w centrum miasta i na jego obrzeżach.” 

 

Radny Pan Robert Homicki - złożył pisemną interpelację o treści:  

        „1. Proszę o wydłużenie zatoki do skrętu w lewo z ul. Armii Krajowej  

w ul. Paderewskiego (jadąc od strony szpitala w kierunku Tesco). 

       2. Proszę o postawienie lustra przy wyjeździe na ul. Słowackiego z ulicy osiedlowej – na 

wysokości parkingu.” 
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Radny Pan Roman Jakim – złożył ustnie interpelację o treści: „Buspas przy ul. Sikorskiego 

jest wyłączony dla kierowców od godz. 7:00 do godz. 17:00. Pozostałe buspasy są wyłączone 

dla kierowców od godz. 6:30 do 9:30 i od godz. 14:30 do 17:30. Proszę o ujednolicenie 

godzin obowiązywania ograniczeń w ruchu na wszystkich buspasach.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl - złożył ustnie interpelację o treści:  
       „1. Plac budowy, od placu handlowego przy ul. Dołowej w kierunku Sądu, jest 

niezabezpieczony. Z płyt pozostałych po budowie wystają druty. Proszę o sprawdzenie, czy nie 

występuje realne zagrożenie dla mieszkańców – przez ww. teren biegnie ścieżka dla pieszych. 

       2. Od skrzyżowania ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, w lewo w kierunku ul. Miłocińskiej – 

prośba, na wniosek mieszkańców, o poprawienie istniejącego chodnika i wybudowanie 

nowego, na odcinku gdzie go nie ma, celem poprawy bezpieczeństwa na tym terenie, 

szczególnie dzieci. 

       3. Proszę o podanie terminu zakończenia działalności targowiska przy ul. Dołowej.”   

 

Radny Pan Witold Walawender – złożył ustnie interpelacje o treści: „Stadion przy  

ul. Wyspiańskiego został wyrokiem sądu z 27 listopada przekazany na rzecz Klubu CWKS 

„Resovia”, na własność. Klub nie jest w stanie utrzymać tego obiektu, ponieważ jako 

stowarzyszenie non profit utrzymuje się tylko ze składek członkowskich i dotacji oraz  

z darowizn od sponsorów. Wielu mieszkańców  prosi o udostępnienie stadionu do biegania, 

uprawiania sportów, nordic walking. Są organizowane ogólnopolskie akcje typu „biegam bo 

lubię”, testy Coopera. Klub nie ma środków na organizację i udostępnienie stadionu dla 

mieszkańców i różnych organizacji. Otrzymuje dotacje celowe na działalność sekcji – za co 

bardzo serdecznie dziękuję – ale są to dotacje na  określone zadania. Nie można tych środków 

przeznaczyć na utrzymanie stadionu i poprawę jego infrastruktury. Stadion jest czynny tylko 

do godz. 19:00 ponieważ brak jest środków na zatrudnienie dodatkowych osób (portierów lub 

pracowników ochrony). Proszę o rozważenie możliwości udzielenia Klubowi CWKS 

„Resovia” pomocy finansowej na zatrudnienie ww. osoby.” 

 

Radna Pani Danuta Solarz – złożyła ustnie zapytanie o treści: „Czy Miasto mogłoby 

wspomóc rzeszowskie szkoły w procesie powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół. 

Zmieniły się przepisy Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezes NFZ wydał zarządzenie,  

w którym przyznaje więcej punktów tym gabinetom stomatologicznym, które będą działać  
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w placówkach edukacyjnych. Równocześnie NFZ w planie finansowym zapowiedział, że 

będzie również więcej środków na usługi stomatologiczne. Także Minister Zdrowia 

zapowiedział wspieranie powrotów gabinetów dentystycznych do szkół. Proszę o udzielenie 

pomocy dyrektorom szkół w tym zakresie i ewentualne podjęcie rozmów z osobami 

prowadzącymi gabinety w sąsiedztwie szkół na temat świadczenia usług także dla uczniów.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - złożył ustnie interpelacje o treści:  

       „1. Proszę o pisemną informację – co dzieje się z obiektem sportowym na terenie 

Przybyszówki. Czy występują przeszkody natury formalnej aby ta inwestycja została 

zakończona.   

       2. Dostaję informację od ludzi, którzy mieszkają lub pracują w sąsiedztwie Parku 

Papieskiego, że zaczyna „kwitnąć życie nocne”, np. w okolicach parkingu i domków 

jednorodzinnych od strony al. Sikorskiego. Proszę o zwiększenie częstotliwości patroli Straży 

Miejskiej w tej części miasta.” 

 

Radna Pani Grażyna Szarama - złożyła ustnie interpelację o treści: „Zgłosili się do mnie 

mieszkańcy ul. Kolorowej oraz Pani Anna Ochalik – Pęcka – Prezes Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Geodeci”, z prośbą o przedstawienie problemu związanego z brakiem 

możliwości zawracania na skrzyżowaniu ul.: Lubelska – Trembeckiego, jadąc od strony 

Trzebowniska. Mieszkańcy otrzymali informację od Pana Prezydenta i Miejskiego Zarządu 

Dróg, że to zadanie będzie zrealizowane w późniejszym terminie – po zakończeniu projektu 

Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. Proszę o wykonanie ww. zjazdu.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – poinformował:  „Od strony Zaczernia, Rudnej, 

Miłocina będzie zrobiony zjazd przed ulicą, w którą mieszkańcy w tej chwili skręcają.  

Nawiasem mówiąc, jakieś 300 metrów dalej jest podjazd i będzie taki nawrót robiony – do  

ul. Kolorowej.”  

 

Rada Miasta Rzeszowa, na XV sesji, podjęła niżej wymienione uchwały: 
1. Uchwała Nr XV/281/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr XV/282/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa  

na 2015 r. 
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3. Uchwała Nr XV/283/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa  

na 2015 r. 

4. Uchwała Nr XV/284/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”. 

5. Uchwała Nr XV/285/2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz 

podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.  

6. Uchwała Nr XV/286/2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata na ławnika. 

7. Uchwała Nr XV/287/2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata na ławnika. 

8. Uchwała Nr XV/288/2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata na ławnika. 

9. Uchwała Nr XV/289/2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata na ławnika. 

10. Uchwała Nr XV/290/2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata na ławnika. 

11. Uchwała Nr XV/291/2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata na ławnika. 

12. Uchwała Nr XV/292/2015 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych  

na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody w Rzeszowie.  

13. Uchwała Nr XV/293/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 269/6/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 

„Wilkowyja – Kamionka II” w Rzeszowie.  

14. Uchwała Nr XV/294/2015 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 25/2/2009 – część  

A Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Rzeszowa w rejonie ul. Krakowskiej w Rzeszowie.  

15. Uchwała Nr XV/295/2015 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy 

Czarnego-1 w Rzeszowie – 2. 

16. Uchwała Nr XV/296/2015 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 258/10/2013 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie.  

17. Uchwała Nr XV/297/2015 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 233/1/2012 w rejonie alei Wyzwolenia w Rzeszowie.  
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18. Uchwała Nr XV/298/2015 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przedstawionych przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie na 

okres od 12 listopada 2015 r. do 11 listopada 2016 r. 

19. Uchwała Nr XV/299/2015 w sprawie wyłączenia z pasa drogowego działek położonych  

w Rzeszowie.  

20. Uchwała Nr XV/300/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie Al. Sikorskiego i ul. Strażackiej  

w Rzeszowie.  

21. Uchwała Nr XV/301/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Krajobrazowej.  

22. Uchwała Nr XV/302/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza.  

23. Uchwała Nr XV/303/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 5.  

24. Uchwała Nr XV/304/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących 

własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

25. Uchwała Nr XV/305/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 867/2  

w obr. 218. 

26. Uchwała Nr XV/306/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie.  

27. Uchwała Nr XV/307/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Hetmańskiej w Rzeszowie.  

28. Uchwała Nr XV/308/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy  

ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie.  

29. Uchwała Nr XV/309/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie.  

30. Uchwała Nr XV/310/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy 

Al. Tadeusza Rejtana. 

31. Uchwała Nr XV/311/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy 

Al. Tadeusza Rejtana. 

32. Uchwała Nr XV/312/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  

w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2016-2019. 
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33. Uchwała Nr XV/313/2015 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków  

ul. Warszawskiej i al. Wyzwolenia oraz al. Gen. Leopolda Okulickiego w Rzeszowie. 

34. Uchwała Nr XV/314/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów  

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

35. Uchwała Nr XV/315/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz prawa własności 

znajdującego się na niej budynku. 

36. Uchwała Nr XV/316/2015 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalania ich 

wysokości. 

37. Uchwała Nr XV/317/2015 w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie miasta 

Rzeszowa. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknął obrady XV sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

Obrady trwały od godz. 8:30 do godz. 15:30. 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                           Przewodniczący 

                                                                                    Rady Miasta Rzeszowa 

 

                                                                                             Andrzej Dec 

Protokołowała: 

Anna Blicharska 

 

Sprawdził: 

Dyrektor Biura Rady Miasta 

 

Mirosław Kubiak 

 


