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Protokół Nr XVI/1/2015 
z XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 13 października 2015 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Na ustawowy stan 25 radnych w XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa 
uczestniczyło 23 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad 
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia XVI 
sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców 
Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników 
jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista 
obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy  
i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 
porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik 
nr 4 do protokołu). Poinformował, że w związku z prośbą osób, które będą 
prezentować poszczególne punkty porządku sesji nastąpi zmiana kolejności 
realizacji porządku obrad, polegająca na tym, że punkt 6 – projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia „Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego” (druk: XVI/6/2015) zostanie ujęty jako punkt 1a. 
 
Radny Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa –  
w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił wniosek o uzupełnienie 
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na budowę pomnika 
upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej, jako punkt 1b. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – złożył wniosek przeciwny. Zauważył, że jest to zbyt 
poważna sprawa, aby decyzje podejmować bez przygotowania. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – poparł wniosek Radnego Pana Waldemara Szumnego  
o uzupełnienie porządku obrad o punkt 1b. Dodał, że sprawa jest znana od wielu 
miesięcy, a dwa tygodnie może być kluczowe, jeśli chodzi o przygotowanie 
wszelkich formalności związanych z otrzymaniem pozwolenia na budowę pomnika. 
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Radny Pan Robert Kultys – stwierdził, że temat budowy pomnika smoleńskiego jest 
znany od dawna. Nie ma więc widzi przeszkód, do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji 
powyższej sprawy. 

 
Przystąpiono do głosowania. 

 
Wniosek nie uzyskał akceptacji. Za wprowadzeniem punktu 1b – projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika upamiętniającego ofiary 
Katastrofy Smoleńskiej, do porządku obrad głosowało 10 radnych, 6 radnych było 
przeciwnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek nie uzyskał wymaganej 
bezwzględnej większości głosów. 
 
Przyjęty porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
 
1. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  

pn. „Myśl logicznie, działaj praktycznie – warsztaty z robotyki i szachów”  
w ramach programu Erasmus + Młodzież, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna (druk: 
XVI/1/2015). 
 
1a. Uchwała w sprawie uchwalenia „Studium rozwoju transportu publicznego 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (druk: XVI/6/2015). 
 

2. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu rewitalizacji dla Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego” (druk: XVI/3/2015).  
 

3. Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (druk: XVI/2/2015). 
 

4. Uchwała w sprawie uchwalenia „Studium programowo – przestrzennego 
gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (druk: 
XVI/4/2015). 
 

5. Uchwała w sprawie uchwalenia „Studium programowo – przestrzennego wraz  
z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych  
z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (druk: XVI/5/2015). 
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6. Uchwała w sprawie uchwalenia „Koncepcji lokalizacji strefy zwiększonej 
aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 
(druk: XVI/7/2015). 
 

7. Oświadczenia i informacje. 
 

8. Rzeszowskie Rady Osiedli – dyskusja o przyszłości. 
 

9. Interpelacje i zapytania. 
 

10. Wolne wnioski i sprawy różne. 
 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
 
Ad.1 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
wszystkie projekty uchwał skierowane na XVI sesję Rady Miasta Rzeszowa zawierają 
błąd, który należy poprawić w ramach autopoprawki. W związku z tym, że ukazał 
się jednolity tekst ustawy o samorządzie gminnym, jako podstawę prawną należy 
wpisać: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 rok, 
pozycja 1515). 
 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 
Społeczneji Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Myśl logicznie, działaj 
praktycznie – warsztaty z robotyki i szachów” w ramach programu Erasmus + 
Młodzież, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna (druk: XVI/1/2015). Zgłosił autopoprawkę 
podstawy prawnej do projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 
„Myśl logicznie, działaj praktycznie – warsztaty z robotyki i szachów” w ramach 
programu Erasmus + Młodzież, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna (wraz  
z autopoprawką) - została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 
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Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – 
poinformowała, że przedłożone projekty uchwał, były dwukrotnie omawiane na 
wspólnych posiedzeniach komisji Rady Miasta Rzeszowa. Wyjaśniła, że potrzeba 
podjęcia powyższych uchwał wynika z konieczności dokończenia procedowania nad 
dokumentami, wynikającymi z projektu realizowanego z dofinansowaniem Unii 
Europejskiej, ponieważ zawarte są już umowy ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego o udzieleniu koncesji na korzystanie ze strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Ponadto poinformowała, że dokumenty, które są załącznikami do uchwał były 
poddane konsultacji społecznej. Przez 30 dni wywieszone były do publicznej 
wiadomości we wszystkich 13 gminach  Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Wszystkie uwagi do dokumentów zostały uwzględnione przez wykonawców. 
 
Ad.1a 
Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy - 
przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Studium rozwoju transportu 
publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (druk: XVI/6/2015). Zgłosił 
autopoprawkę do projektu uchwały dot. podstawy prawnej. Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Radny Pan Robert Kultys – stwierdził, że uchwała ta może uchodzić za jedną  
z głównych uchwał budujących program Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Uzasadniając, powiedział: „Komunikacja publiczna jest pewnym wspólnym rdzeniem 
funkcjonowania każdego organizmu urbanistycznego, a przecież tworząc ROF chodzi nam  
o to, żeby stworzyć duży obszar funkcjonalny, który będzie podkreślał wspólne funkcje  
w tym obszarze i będzie dążył do tego, żeby Miasto Rzeszów zaczynało żyć swoim życiem 
miejskim szerzej niż tylko w swoich granicach administracyjnych.” Wyraził również swoje 
zdanie, że należy poprzeć tę uchwałę, choć wciąż jest ona niewystarczająca, 
ponieważ nie daje gwarancji na stworzenie w najbliższych latach jednolitego 
systemu komunikacyjnego w całym obszarze funkcjonalnym, a to powinien być cel 
nadrzędny. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  
w dyskusji, powiedział: „Żadna uchwała nie zmieni mentalności, ale studium rozwoju 
transportu jest krokiem w tym kierunku.” 
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Radny Pan Janusz Micał – zasygnalizował potrzebę uruchomienia komunikacji 
miejskiej do Gminy Boguchwała. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wyraził chęć spotkania się  
z mieszkańcami, burmistrzami lub wójtami sąsiednich miejscowości, którzy są 
zainteresowani korzystaniem z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego. Będzie to możliwe pod warunkiem, że gminy zdecydują się 
uczestniczyć w kosztach utrzymania miejskiego transportu zbiorowego. Dodał, że 
Miasto Rzeszów chce kupić w najbliższym czasie sto autobusów o najwyższych 
parametrach technicznych. Ponadto poinformował, że obecnie Urząd Wojewódzki 
pracuje nad wprowadzeniem transportu szynowego, a Urząd Miasta wspiera ten 
projekt. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – stwierdził, że jest jeszcze wiele do zrobienia  
w temacie transportu publicznego. Ważne jest, aby Rzeszów współpracował  
z innymi gminami, aby ułatwiać mieszkańcom dojazd z ich miejscowości do 
Rzeszowa i powrót do domów.  
 
Radny Pan Wiesław Buż – podsumowując dyskusję, zaapelował do radnych  
o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Studium 
rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.” 
Podkreślił, że powyższe przysłuży się do poprawy transportu publicznego Miasta 
Rzeszowa. 
 
Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego – powiedziała: 
„Dokument, który jest dzisiaj procedowany nie jest dokumentem idealnym, nawet z tymi 
uwagami, które dzisiaj Państwo Radni zgłaszacie. Chcę zapewnić, że rozmów z gminami 
ościennymi było co najmniej piętnaście. Przed końcówką każdego roku objeżdżamy wszystkie 
gminy i proponujemy współpracę. Ale doskonale Państwo wiecie, że Gmina Miasto Rzeszów 
nie może dokładać do komunikacji, która odbywa się na innym terenie, bo to jest niezgodne  
z ustawą samorządową." 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Studium rozwoju transportu publicznego 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”  (wraz z autopoprawką) - została 
przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 



6 
 

Ad. 2 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (druk: XVI/3/2015). Zgłosiła 
autopoprawkę do podstawy prawnej. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Podkreśliła, że program 
rewitalizacji dla Gminy Miasta Rzeszowa jest niezbędnym dokumentem, który 
będzie umożliwiał ubieganie się o środki finansowe z Regionalnego Systemu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Do wykorzystania jest 220 mln zł na 
10 lat, na całe województwo podkarpackie. 
 
Pan Łukasz Sykała - Instytut Rozwoju Miast, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ, koordynator projektu – dokonał prezentacji pn. „Program 
Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.” Prezentacja stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Radny Pan Bogusław Sak -  zgłosił następujący wniosek: „Wnoszę o zmiany północnej 
granicy obszaru rewitalizacji w granicach miasta Rzeszowa z ul. Kochanowskiego na  
ul. Kosynierów, ul. Partyzantów do ul. Marszałkowskiej, w celu wpisania obszarów 
przykolejowych od strony północnej obejmującej park zabytkowy. Pozyskiwanie środków na 
zdegradowane obszary miasta jest naszym obowiązkiem.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – poparł wniosek przedmówcy. Jego zdaniem objęcie 
programem rewitalizacji terenów wspomnianych przez Radnego Saka jest zasadne, 
ponieważ wszyscy mieszkańcy Rzeszowa korzystają z obiektów, które mieszczą się 
na tym terenie m.in. szpital miejski i park. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył, że zmiana 
granicy obszaru rewitalizacji jest fundamentalną zmianą programu. 
 
Pan Łukasz Sykała - Instytut Rozwoju Miast, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ, koordynator projektu – odpowiadając na wniosek Radnego Pana 
Bogusława Saka powiedział: „Wydaje mi się, że najbezpieczniejszą formą rozszerzenia 
obszaru rewitalizacji jest w tym momencie aktualizacja, z tego względu, że poszczególne 
gminy otrzymały ten produkt w postaci programu w tej samej formie, którą tutaj 
omawiamy.”  
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Radny Pan Robert Kultys – zapytał: „Czy mówiąc o aktualizacji ma Pan na myśli 
autopoprawkę  do tego projektu, czy ponowne rozpatrzenie i uchwalenie w zmienionej  
i ponownie przeliczonej formie.” Poprosił również o dokładne wskazanie granic osiedli, 
które będą poddane rewitalizacji. 
 
Pan Łukasz Sykała - Instytut Rozwoju Miast, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ, koordynator projektu – wskazał tereny objęte programem 
rewitalizacji i podzielił je na 3 kategorie:  

1. obszary pokolejowe, powojskowe, poprzemysłowe, 
2. śródmieścia miast , 
3. tereny zwartej zabudowy – blokowe. 
 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zauważył, że pojęcie rewitalizacji jest rozumiane 
bardzo szeroko. Obejmuje bowiem nie tylko infrastrukturę i budownictwo, ale 
również aspekt społeczny. Zapytał: „Czy  ustawa przewiduje, że trzeba będzie uzyskiwać 
zgodę społeczną na dane pomysły samorządów? Kiedy środki finansowe w kwocie 25 mld zł 
będą dostępne, i kto będzie podejmował decyzję o podziale tej kwoty?” 
 
Pan Łukasz Sykała - Instytut Rozwoju Miast, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ, koordynator projektu – odpowiedział: „Projekty czy problemy były 
identyfikowane w każdej sferze rewitalizacji. Ustawa określa, co powinno się znaleźć  
w działaniach prospołecznych. Głównie jest to informowanie mieszkańców, konsultacje 
społeczne. Natomiast dobre praktyki pokazują, że mieszkańców powinno się włączać  
w drobne inicjatywy, tj. zagospodarowanie przestrzeni swojego podwórka. Jest to jeden  
z wyższych poziomów partycypacji i zaangażowania społecznego. Środki finansowe są 
podzielone pomiędzy województwa, i to one będą zasadniczo decydować o rewitalizacji. 
Natomiast w programach krajowych również są środki dedykowane rewitalizacji, m.in.  
w Programie „Infrastruktura i Środowisko”. Nabór do tego programu (działania z zakresu 
kultury) rusza już w listopadzie. Przy czym to nie są działania bezpośrednio dedykowane 
rewitalizacji, tylko projekty, które w programach rewitalizacji mogą tam pozyskać preferencje 
w postaci wyższego poziomu dofinansowania.” 
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – odnosząc 
się do wniosku Radnego Pana Bogusława Saka, zapytała wykonawcę, czy jest to 
istotna zmiana, która wymagałaby ponownej konsultacji z pozostałymi gminami, czy 
jest to zmiana, która mieści się w granicach poprawki, która nie zmienia sensu 
programu rewitalizacji. 
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Pan Łukasz Sykała - Instytut Rozwoju Miast, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ, koordynator projektu – powiedział: „Ustawa nakazuje wskazanie 
projektów poza obszarem rewitalizacji, które będą służyć realizacji celów rewitalizacji. 
Wprowadziliśmy taki projekt, który jest poza obszarem obecnej granicy rewitalizacji.  
W związku z tym, że projekty już są, możemy dokonać korekty mapy i przesunięcia 
umiejscowienia tych projektów, bez zmieniania treści projektów uchwał.” 
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – 
powiedziała: „Jeżeli zmiana granic obszaru objętego wsparciem nie powoduje daleko idących 
zmian w wyliczeniach w innych częściach opisowych programu, co się wiąże z tym, że nie 
będziemy musieli dokonywać ponownej konsultacji w związku z uzyskaniem strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, to proponuję dokonać zmiany tego obszaru, zachowując 
dotychczasowe zapisy, jeżeli to będzie spójne merytorycznie.” 
 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie granicy 
obszaru rewitalizacji o Osiedle Piastów. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę, że  
w programie rewitalizacji oprócz 3 obszarów, które zakwalifikowały się do 
programu,  
tj. Osiedli: Śródmieście, Dąbrowskiego i gen. W. Andersa, wskazane zostały również 
pozostałe obszary, które powinny zostać objęte wsparciem. M.in. Osiedle 
Staromieście i Tysiąclecia. Zasugerował, aby przyjąć przedstawiony projekt uchwały 
w takiej formie, w jakiej został on przedstawiony. Natomiast w kolejnych miesiącach 
zająć się pozostałymi obszarami. 
 
Radny Pan Robert Kultys – zaproponował, aby w najbliższym czasie zorganizować 
posiedzenie odpowiednich komisji z twórcami programu rewitalizacji, w celu 
dokładnego omówienia potrzeb rewitalizacyjnych konkretnych terenów. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił się z prośbą 
do Dyrektora Biura Obsługi Prawnej o opinię prawną na temat sposobu 
procedowania tego rodzaju dokumentów. 
 
Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej – odpowiedziała: „Tego 
rodzaju uchwała ma określony tryb procedowania. W mojej ocenie, wszelkie zmiany w treści 
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tej uchwały powinny podlegać takiemu samemu trybowi jak uchwała. Stąd, w mojej ocenie, 
byłoby ryzykowne dokonywanie poprawek i autopoprawek, skoro nie byłaby to zmiana 
procedowana tak, jak procedowany był ten dokument.” 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zabierając głos  
w dyskusji powiedział: „Ten dokument jest nam potrzebny do tego, aby można było 
aplikować o środki. Zgodnie z tym, co było powiedziane, powinniśmy przyjąć ten dokument  
w takim kształcie, w jakim jest proponowany. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby go 
zmieniać w dalszym czasie.” 
 
Radny Pan Bogusław Sak – wyraził zgodę na wycofanie swojego wniosku  
i zaakceptowanie przedstawionego projektu uchwały, pod warunkiem, że  
w najbliższym czasie Rada Miasta przystąpi  do korekty tego projektu, czyli do 
poszerzenia granic, aby dać możliwość aplikowania o środki finansowe wszystkim 
podmiotom, w tym również spółdzielniom. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa –  zobowiązał się do 
zwołania wspólnego posiedzenia komisji, autorów programu oraz Dyrektora 
Wydziału Pozyskiwania Funduszy. 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu rewitalizacji dla Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego” (wraz z autopoprawką) - została przyjęta  18 głosami 
„za”, bez głosów przeciwnych, przy 3 głosach „wstrzymujących”). 
 
Ad. 3 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (druk: XVI/2/2015). 
Zgłosiła autopoprawkę do podstawy prawnej. Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Powiedziała: 
„Jest to dokument, na który będziemy się powoływać przy sięganiu po środki na takie 
działania, w wyniku których następuje obniżenie niskiej emisji. Nasz program był wczoraj 
przedstawiany Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska, przez tzw. komisarzy 
środowiskowych niskiej emisji i został oceniony jako jeden z najlepszych programów, które 
spełniają wszystkie warunki, które dla takiego rodzaju dokumentów są narzucone.  
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W programie przedstawione są propozycje projektów dotyczące termomodernizacji, 
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wspólnot, spółdzielni, wymiany źródeł 
ciepła z paliwa stałego na niskoemisyjne i wszystkie działania dotyczące fotowoltaiki, czyli 
przetwarzania światła słonecznego na energię słoneczną. Są też działania w zakresie 
przebudowy, uszczelniania i rozbudowy ciepłociągów, wymiany oświetlenia drogowego na 
bardziej energooszczędne, działania dotyczące  poprawy efektywności energetycznej, które 
łącznie z projektem dotyczącym działań w zakresie transportu publicznego redukują emisję  
w środowisko.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zgłosił apel: „Jest wiele obaw społecznych jeśli chodzi  
o nowe przepisy dotyczące gospodarki niskoemisyjnej i myślę, że miasto powinno wyjść  
z informacją medialną, aby obawy społeczeństwa rozwiać.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Niedawno weszła w życie ustawa antysmogowa. Wszyscy mamy świadomość tego, że aby 
poprawić stan powietrza musimy ponieść koszty. Pytanie tylko, jak one się będą rozkładać. 
Czy dotkną najuboższych, czy znajdziemy sposoby na to, by zrekompensować im zwiększone 
koszty. W związku z tym chciałem zwrócić się do Pana Prezydenta i jego służb, żeby przy 
najbliższej okazji przedstawili nam krótką, wyczerpującą informację, co ta ustawa zawiera, 
jakie stwarza nam możliwości, a także czy i jak zamierzamy z niej w najbliższej przyszłości 
korzystać. Chciałbym wprowadzić taką praktykę, że jak pojawiają się nowe, ważne ustawy to, 
urząd będzie przedstawiać nam syntetyczną informację o tym, jakie dana ustawa daje nam 
możliwości. Taka informacja mogłaby być przedstawiona przez pracowników urzędu, którzy 
zajmują się daną sferą samorządową lub przez zewnętrznych ekspertów.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgodził 
się z przedmówcą. Zauważył, że jest to o tyle istotne, że faktycznie wiele zmian 
legislacyjnych ma później swoje konsekwencje i nie zawsze jest tak, że obawa jest 
nieuzasadniona. 
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – zabierając 
głos w dyskusji powiedziała: „Podzielam zdanie Pana Przewodniczącego, że nastąpiła 
zbieżność naszych działań w zakresie programu niskiej emisji i ustawy antysmogowej. Jest 
ona bardzo mocno dyskutowana gdyż m.in. daje prawo samorządom do wprowadzania 
pewnych rozwiązań w zakresie prawa miejscowego. Natomiast plan gospodarki 
niskoemisyjnej jest programem bardzo potrzebnym. Mamy zarezerwowane w Programie 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 7,5 mln euro na termomodernizację budynków 
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wspólnot i budynków spółdzielni. Są to instrumenty zwrotne, czyli pożyczki. Mamy również 
zarezerwowane środki na zmianę infrastruktury dostarczania ciepła przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.” 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (wraz z autopoprawką) została przyjęta 
jednogłośnie (20 głosami „za”). 
 
Ad.4 
Pan Mirosław Pięta – kierownik w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów  
i Kanalizacji – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Studium 
programowo – przestrzennego gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego” (druk: XVI/4/2015). Zgłosił autopoprawkę do podstawy 
prawnej. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik  
nr 10 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Studium programowo – przestrzennego 
gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (wraz  
z autopoprawką) została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 5 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Studium programowo – 
przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie 
odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 
(druk: XVI/5/2015).  Zgłosiła autopoprawkę do podstawy prawnej. Projekt uchwały  
z autopoprawką podstawy prawnej wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
Zwróciła uwagę, że ze względu na to, iż coraz więcej terenów Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego jest zabudowywanych, kwestia odprowadzania wód musi 
być odpowiednio zarządzana. Dodała również, że zgodnie z tym programem Miasto 
Rzeszów przygotowuje  projekt dotyczący budowy kanalizacji deszczowej  
w okolicach specjalnej strefy ekonomicznej Rzeszów – Dworzysko oraz projekt 
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budowy sieci kanalizacji w rejonie ulicy Senatorskiej i Jana Pawła II. Poinformowała 
ponadto, że Pan Prezydent zwrócił się do Ministra Środowiska oraz do Pani Minister 
Infrastruktury i Rozwoju o zwiększenie środków przeznaczonych na szczeblu kraju 
o dofinansowanie kanalizacji deszczowej.  
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Studium programowo – przestrzennego 
wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód 
opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (wraz  
z autopoprawką) została przyjęta jednogłośnie  (18 głosami „za”). 
 
Ad. 6 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Koncepcji lokalizacji strefy 
zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego” (druk: XVI/7/2015). Zgłosiła autopoprawkę do podstawy prawnej. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Koncepcji lokalizacji strefy zwiększonej 
aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”  
(wraz z autopoprawką) została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 7 
Oświadczenia i informacje 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
podczas  XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach  
w rankingu wykorzystania środków z Unii Europejskiej, Miasto Rzeszów zajęło  
4. miejsce w wydatkach samorządów ze środków unijnych w latach 2004-2014  
w kategorii miasta wojewódzkie. 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – w imieniu 
Prezydenta Miasta przypomniała o trwających do 23 października br. konsultacjach 
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społecznych dotyczących opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta 
Rzeszowa do roku 2025. Poinformowała, że dokument zamieszczony jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa. 
 
Ad. 8 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił 
prezentację pn. „Jednostki pomocnicze Miasta Rzeszowa”, która stanowi załącznik 
nr 13 do protokołu. 
 
Radny Pan Czesław Chlebek – w imieniu Klubu Rozwoju Rzeszowa złożył wniosek 
formalny o zamknięcie dyskusji. 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Wniosek o zamknięcie dyskusji został odrzucony (wynik głosowania:  
6 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 7 głosów „wstrzymujących”). 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Pojawienie się budżetu obywatelskiego  
i zgłaszanych do niego wniosków osiedlowych spowodowały nową rolę Rad Osiedlowych, co 
miało następstwa dla ustroju miejskiego określonego w ustawie o samorządzie gminnym. 
Praktyka władzy w mieście nieco się przesuwa. Warto – podczas tej dyskusji – 
przeanalizować, czy zmiany te są zgodne z ustrojem miejskim.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dodał: 
„Należy ten punkt traktować informacyjnie i problemowo. Nie ma konieczności 
podejmowania decyzji, podczas dzisiejszej sesji.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – powiedział: „Od kilku miesięcy Komisja Porządku 
Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi zajmuje się tematem wyborów Rad 
Osiedli. Zauważalne są 2 stanowiska. Po pierwsze, Rady Osiedli mają zbyt małe kompetencje. 
Po drugie, głos Rad Osiedli nie jest brany pod uwagę ani przez Pana Prezydenta, ani przez 
Urząd Miasta, ani przez Radę Miasta. Ponadto wnioski zgłaszane przez Rady Osiedli do 
budżetu obywatelskiego nie są traktowane poważnie. Część Rad Osiedli postuluje za tym, aby 
rozważyć zniesienie progu frekwencyjnego do wyborów Rad Osiedli. Druga część sugeruje, 
aby powrócić do wcześniej obowiązującego regulaminu, czyli do obniżenia progu 
frekwencyjnego. Komisja proponuje, aby nie przeprowadzać wyborów do Rad Osiedli w tym 
roku, z obawy o to, że będzie zbyt mało czasu na przeprowadzenie kampanii informacyjnej, 
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która – właściwie przeprowadzona – zapewni wymaganą frekwencję (min. 100 osób  
w I terminie wyborów, min. 60 osób w II terminie). Komisja, w porozumieniu z Radami 
Osiedli, proponuje aby termin wyborów ustalić na okres od 1 marca do 20 kwietnia 2016 r.” 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zwrócił uwagę na niewielkie kompetencje Rad 
Osiedlowych oraz na problem ich powielania. Chodzi m.in. o to, że z roku na rok 
wybierane są na członków RO te same osoby, które niestety często aktywnie działają 
tylko przed zbliżającymi się wyborami. Dodał, że niepotrzebny jest zapis w Statucie 
Miasta mówiący o tym, że z dowolnego miejsca zamieszkania można kandydować 
do dowolnej Rady Osiedla oraz że niedopuszczalne jest równoczesne pełnienie 
funkcji przewodniczącego Rady Osiedla i radnego Miasta, ponieważ powoduje to 
nierówne szanse. Opowiedział się również za następującym progiem 
frekwencyjnym: 60 osób w I turze i 40 osób w II turze wyborów. 
 
Pan Mateusz Hanf - Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście – Południe - 
odniósł się do uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XX/401/2011 z dnia 15 listopada 
2011 r., w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Osiedli Miasta Rzeszowa. Miała 
ona poszerzyć kompetencje RO oraz zwiększyć frekwencję wyborczą. Jego zdaniem 
zostało wprowadzone tylko to drugie. Zadał pytanie, dlaczego wymaga się od 
organu społecznego, który nie posiada żadnych kompetencji, zebrania frekwencji 
wyborczej. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zwrócił uwagę na ogólne rozgoryczenie społeczeństwa 
spowodowane tym, że bardzo często wnioski, które w imieniu mieszkańców Rady 
Osiedli zgłaszają do Urzędu Miasta, nie są brane pod uwagę, a sama RO dysponuje 
zbyt małym budżetem, aby inicjatywy społeczne wcielać w życie. Dodał, że mile 
widziana byłaby pomoc ze strony Miasta, m.in. opieka prawna. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji dodał, że wybory do Rad 
Osiedli powinny odbyć się w listopadzie, czyli w terminie określonym w Statucie 
Miasta Rzeszowa. Wskazał, że  dokonywaniem zmian można zająć się  
w późniejszym czasie. Postulował również, aby ze względów finansowych, I i II 
termin wyborów przeprowadzić w tym samym dniu.  Podkreślił ponadto, że 
Rzeszowski Budżet Obywatelski nie jest przypisany tylko Radom Osiedlowym. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę na 
fakt, iż ideą zwiększenia progu wyborczego było uzyskanie reprezentatywności,  
a jeśli mieszkańcy nie chcą przychodzić na wybory, to może uznają, że RO nie są im 
potrzebne. Dodał również, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie 
jednodniowych wyborów na wzór wyborów samorządowych, bez progu 
frekwencyjnego. Poinformował ponadto, że wystąpi do nowego sejmu z wnioskiem 
o zmianę przepisu ustawowego, który mówi o tym, że Rada Osiedla musi liczyć 15 
osób. Jego zdaniem, wybory powinno się przeprowadzić jesienią, bez modyfikacji 
Statutu. Zwrócił również uwagę, że mimo iż kompetencje jednostek pomocniczych, 
jakimi są Rady Osiedli są niewielkie to jednak ich rola jest nieoceniona. 
 
Radna Pani Maria Warchoł – zabierając głos w dyskusji zauważyła, że kompetencje 
Rad Osiedli uchwalone przez Radę Miasta nie zostały wprowadzone w życie. 
Dodała, że niezbędna jest pomoc Rady Miasta, m.in. w momencie powoływania Rad 
Osiedli. 
 
Pan Zbigniew Grabowski - Przewodniczący Rady Osiedla Drabinianka – 
zasugerował, że powinno się wziąć pod uwagę wnioski ze wspólnego spotkania 
przewodniczących Rad Osiedli z Komisją Porządku Publicznego i Współpracy  
z Samorządami Osiedlowymi, które odbyło się 1 października 2015 r. Jednym z nich 
jest przeprowadzenie wyborów wiosną. 
 
Ad.9 
Podczas XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące interpelacje, 
wnioski i zapytania: 
 
Wniosek Nr XVI/1/2015 – pisemny 
 

„Panie Prezydencie! 
Proszę w imieniu Rady Osiedla Zwięczyca i swoim własnym o zwiększenie 

kompetencji Rad Osiedlowych, co prawda jest już budżet obywatelski, w którym rady już 
uczestniczą ale wskazane byłoby utworzenie budżetu rad osiedlowych w maksymalnej kwocie 
100 000 zł co zwiększyłoby prestiż i poważanie działaczy osiedlowych.  

Proszę również o zmiany w Statucie Rady Osiedla i wprowadzenie zapisu, który 
funkcjonował wcześniej i dotyczącego frekwencji wyborczej tj. wprowadzenia zapisu do 
Statutu Rady Osiedla o wprowadzeniu drugiego terminu wyborczego w tym samym dniu po 
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upływie 30 minut z maksymalnym progiem 45 osób, którzy uczestniczą na zebraniu 
wyborczym rady osiedlowej.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa - Pan Janusz Micał 
 
Interpelacja Nr XVI/2/2015 – pisemna 
 

„Prosiłbym o udostępnienie wniosków rad osiedli Dąbrowskiego i Piastów poprzedniej 
kadencji. Obecnie wyżej wymienione osiedla nie posiadają rad osiedli. Chciałbym się zapoznać 
z wnioskami, które wcześniej były składane w związku z tym, że jestem radnym z owych 
osiedli.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa - Pan Waldemar Kotula 
 
Wniosek Nr XVI/3/2015 – pisemny 
 

„Wnoszę o zmiany północnej granicy obszaru rewitalizacji w granicach miasta 
Rzeszowa z ul. Kochanowskiego na ul. Kosynierów, ul. Partyzantów do ul. Marszałkowskiej, 
w celu wpisania obszarów przykolejowych od strony północnej obejmującej park zabytkowy. 

Pozyskiwanie środków na zdegradowane obszary miasta jest naszym obowiązkiem.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa - Pan Bogusław Sak 
 
Interpelacja Nr XVI/4/2015 – pisemna 
 

„Panie Prezydencie! 
W imieniu mieszkańców, pieszych którzy codziennie przekraczają przejście dla 

pieszych w okolicach ul. Jagiellońskiej i Lisa-Kuli zwracam się z prośbą regulacji świateł celem 
sprawnego i szybkiego przekraczania w/w przejścia. Od czasu wprowadzenia systemu 
inteligentnego zarządzania transportem publicznym czasy oczekiwania na zielone światło 
znacznie się wydłużyły, co wpływa na duże zdenerwowanie pieszych oraz przekraczanie 
przejścia na czerwonym świetle. 

Proszę o interwencję.” 
 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa - Pan Marcin Deręgowski 
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Wniosek Nr XVI/5/2015 – pisemny 
 

„W imieniu Komisji Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej proszę o wpisanie do 
przyszłorocznego budżetu kwoty 300 000 zł przeznaczonych na promocję strefy Dworzysko. 
Źródło finansowania: oszczędności budżetowe.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa - Pan Robert Homicki 
 
Interpelacja Nr XVI/6/2015 – pisemna 
 

„Panie Prezydencie, proszę o: 
1. utwardzenie ulicy Pasterczyka, 
2. ustawienie lustra na ulicy Słowackiego (wyjazd na ul. Słowackiego spod bloku  

nr 9), 
3. wydłużenie lewoskrętu z ulicy Armii Krajowej w ulicę Paderewskiego, 
4. postawienie słupków blokujących wjazd na chodnik przy ulicy Słowackiego  

(ze Słowackiego w skwer K. Górskiego), 
5. budowa kanalizacji na ulicy św. Marcina (chodzi o nieskanalizowaną jej część), 
6. wyraźne oznaczenie progów na ul. Wieniawskiego. Są niewidoczne!” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa - Pan Robert Homicki 
 
Zapytanie Nr XVI/7/2015 – pisemne 
 

„W imieniu mieszkańców osiedla Słocina i osiedla Zalesie chciałem zapytać  
o świniarnię przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie, a dokładnie czy są możliwości formalno-
prawne, aby tę świniarnię przenieść w inne miejsce poza granice centrum Miasta Rzeszowa. 
Prośbę swą motywuję tym, że zapach przeszkadza w/w mieszkańcom Rzeszowskich osiedli.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa - Pan Witold Walawender 
 
Wniosek Nr XVI/8/2015 – pisemny 
 

„W imieniu mieszkańców ul. Wieniawskiego i ul. Powstańców Styczniowych 
serdecznie proszę o zarezerwowania środków finansowych w budżecie Miasta na rok 2016 na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą wykonanie przyłącza kanalizacji i przyłącza wody na ww. 
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ulicach w Rzeszowie. Informuję, że mieszkańcy ul. Wieniawskiego i Powstańców 
Styczniowych wyrażają zgodę na wykonanie w/w robót na cele wymienione w interpelacji.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa - Pan Witold Walawender 
 
Wniosek Nr XVI/9/2015 – pisemny 
 

„W imieniu mieszkańców Miasta Rzeszowa serdecznie proszę o zarezerwowanie  
w budżecie Miasta Rzeszowa środków finansowych na utrzymanie i remonty obiektów 
sportowych przy ul. Wyspiańskiego 22 (tj. Stadion Resovii). Prośbę swą motywuję tym,  
że obiekt ten od listopada 2014 r. jest własnością klubu sportowego CWKS Resovia z siedzibą  
w Rzeszowie, a klub jest Stowarzyszeniem Organizacji Pożytku Publicznego i nie posiada 
wystarczających środków finansowych na utrzymanie i udostępnianie w godzinach 
dogodnych na potrzeby mieszkańców tj. od 7:00 do 22:00. Również chciałem podkreślić, że na 
obiektach przy ul. Wyspiańskiego 22 odbywają się wszystkie zawody Rzeszowskich szkół 
podstawowych, gimnazjalnych jak również cyklicznych spotkań mieszkańców podczas imprez 
tj. „Rzeszów Biega”, Test Coopera czy Nordic Walking. Rocznie dzieci i młodzieży jak  
i również mieszkańców Rzeszowa uczestniczących w różnych imprezach organizowanych na 
stadionie jest ok. 15 tysięcy.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa - Pan Witold Walawender 
 
Rada Miasta Rzeszowa na XVI sesji odbytej w dniu 13 października 2015 r. 
podjęła następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XVI/318/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „Myśl logicznie, działaj praktycznie – warsztaty  
z robotyki i szachów” w ramach programu Erasmus + Młodzież, Akcja 1 – 
Mobilność edukacyjna. 
 

2. Uchwała Nr XVI/319/2015 w sprawie uchwalenia „Studium rozwoju 
transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 
 

3. Uchwała Nr XVI/320/2015 w sprawie uchwalenia „Programu rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.  
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4. Uchwała Nr XVI/321/2015 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.  
 

5. Uchwała Nr XVI/322/2015 w sprawie uchwalenia „Studium programowo – 
przestrzennego gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”.  
 

6. Uchwała Nr XVI//323/2015 w sprawie uchwalenia „Studium programowo – 
przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie 
odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”.  
 

7. Uchwała Nr XVI/324/2015 w sprawie uchwalenia „Koncepcji lokalizacji strefy 
zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”.  

 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad dokonał zamknięcia XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Obrady trwały od godz. 16:00 do godz. 19:00. 
Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Andrzej Dec 

 
 
Protokołowała: 
 
Monika Gubernat 
 
Sprawdził: 
 

  Dyrektor 
Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 
        Mirosław Kubiak 


