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Protokół Nr XVIII/1/2015 

z XVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 17 listopada  
2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 
        Na ustawowy skład 25 radnych w sesji uczestniczyło wg listy obecności  

25 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  

XVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Prezydenta, 

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 prasy, radia i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista 

obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad XVIII 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 Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  

w punkcie 9a – projekt uchwały w sprawie ustanowienia na drogach 

publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów 

samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, 

wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. Wniosek został przyjęty  

17 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych. 

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  

w punkcie 10a – projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Miasto Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz 
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terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Wniosek został przyjęty 

jednogłośnie (24 głosami „za”). 

3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  

w punkcie 15a – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 5 głosach 

przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.  

4. Wniosek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta 

Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad – w punkcie 21a – projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego podejmowania działań w kierunku 

zachęcania lekarzy stomatologów do otwierania gabinetów stomatologicznych 

w szkołach. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (20 głosami „za”). 

5. Wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa o zdjęcie  

z porządku obrad punktu 19 – projekt uchwały w sprawie zarządzenia 

wyborów do Rad Osiedli.  

 

Pan Jerzy Jęczmienionka – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 

wniosek przeciwny. Stwierdził, że Komisja Gospodarki Przestrzennej nie powinna 

opiniować spraw związanych z wyborami do Rad Osiedli.  

 

Przystąpiono do głosowania wniosku dotyczącego zdjęcia z porządku obrad punktu 

19 – projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli:  

Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, przy 7 głosach przeciwnych  

i 3 głosach wstrzymujących.  

 
Rada Miasta Rzeszowa przyjęła następujący porządek obrad: 
 

1. Prezentacja podstawowych parametrów projektu budżetu Miasta Rzeszowa na  

2016 rok. 

2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa. 

3. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.  
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4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji. 

5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego w 2015 roku. 

6. Wystąpienie przedstawiciela Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. 

7. Oświadczenia i informacje.  

8.  Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne  

(druk: XVIII/2/2015). 

9. Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (druk: XVIII/1/2015). 

9a. Uchwała w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta 

Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz 

wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty 

dodatkowej i sposobu ich poboru. 

10. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa o stanie prac nad wprowadzeniem 

strefy płatnego parkowania, zasad i wysokości opłat oraz koncepcji 

zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.  

10a. Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Rzeszowa 

opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu 

płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 

11. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 252/4/2013 przy al. W. Witosa w Rzeszowie  

(druk: XVIII/8/2015). 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 251/3/2013 – część 1 w rejonie ul. Białogórskiej  

w Rzeszowie (druk: XVIII/9/2015). 

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 277/14/2015 w rejonie skrzyżowania  

ul. Podkarpackiej i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie (druk: XVIII/7/2015). 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic Granicznej i Zielonej (druk: XVIII/10/2015). 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

(dot. DEVELOPRES Sp. z o. o.) (druk: XVIII/11/2015). 
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15a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.   

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

Al. Piłsudskiego (druk: XVIII/6/2015). 

17. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii 

niektórych dróg publicznych w Rzeszowie (druk: XVIII/13/2015). 

18. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa dotyczących wprowadzenia bezpłatnych biletów komunikacji 

miejskiej w okresie zimowym dla uczniów rzeszowskich szkół podstawowych, 

których opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób 

fizycznych w Gminie Miejskiej Rzeszów. 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu 

administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów (druk: XVIII/3/2015). 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  

(druk: XVIII/5/2015). 

20a. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego podejmowania działań 

w kierunku zachęcania lekarzy stomatologów do otwierania gabinetów 

stomatologicznych w szkołach. 

21. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok  

(druk: XVIII/4/2015). 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia woli do przystąpienia do realizacji projektu  

pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap 

III” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – 

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 

rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (druk: XVIII/14/2015). 

23. Interpelacje i zapytania. 

24. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 
Opinie Komisji do projektów uchwał stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  
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Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 
Ad. 1. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła informację 

dotyczącą podstawowych parametrów projektu budżetu Miasta Rzeszowa na  

2016 rok. Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Radny Pan Bogusław Sak – zabierając głos w dyskusji, zapytał: „Czy zagospodarowanie 

dywidendy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest niezbędne? Czy nie 

będzie to miało wpływu na zmianę opłat za wodę, biorąc pod uwagę zakres planowanych 

inwestycji?” 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – wyjaśniła, że została 

przeprowadzona szczegółowa analiza dotycząca sytuacji finansowej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dodała, że jest to bardzo mocna spółka 

kapitałowa, która posiada duży potencjał inwestycyjny.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – poprosił o podanie kwoty przeznaczonej w 2016 roku na 

inwestycje. 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – poinformowała, że na inwestycje 

zaplanowano kwotę 304 000 000 zł.  

 

Radny Pan Robert Homicki – poprosił o informację dotyczącą ściągalności podatków.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała, że służby finansowe 

dbają o to, by ściągalność podatków lokalnych była na odpowiednim poziomie.  

 

Ad. 2.  

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
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Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu).  

 

Radny Pan Witold Walawender – w związku z podjęciem przez Radę Miasta 

Rzeszowa na sesji w dniu 23 czerwca 2015 r. uchwały Nr XII/207/2015 w sprawie 

stanowiska Gminy Miasta Rzeszowa dotyczącego realizacji budowy Podkarpackiego 

Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie przy ulicy Wyspiańskiego 22, zapytał, 

dlaczego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zostały zarezerwowane środki na 

ten cel?  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi 

wyjaśnił: „Rada Miasta podjęła uchwałę intencyjną, w której wyraża się wolę wsparcia 

finansowego budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie w wysokości do  

8 mln złotych. Radni wówczas zaproponowali, że uchwała może być realizowana, jeżeli 

inwestorem nie będzie Miasto Rzeszów. Natomiast Samorząd Województwa Podkarpackiego 

podjął uchwałę podobnej treści, z zaznaczeniem, że inwestorem nie może być Województwo, 

tylko Miasto. Prezydent Miasta jasno podkreślił, że inwestorem powinien być klub  

CWKS Resovia”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w uzupełnieniu powyższej 

wypowiedzi dodał: „Miasto wyraża wolę pomocy klubowi w realizacji tej inwestycji kwotą 

8 mln zł. Samorząd Województwa Podkarpackiego również udzieli wsparcia w tej kwocie. 

Stanowisko Miasta jest takie, by inwestorem był klub”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie 

przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących.  
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Ad. 3.  

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 9 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  

2015 r. została przyjęta 21 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym, przy 1 głosie 

wstrzymującym.  

 

Ad. 4.  

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 10 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji została przyjęta  

23 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

Ad. 5.  

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2015 roku (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego w 2015 roku została przyjęta jednogłośnie  

(22 głosami „za”). 
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Ad. 6. 

Pani Janina Jaroń – założycielka Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Hospicjum Domowego i Hospicjum 

Stacjonarnego dla Dzieci w Województwie Podkarpackim (sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu). 

Powiedziała: „Fundacja powstała w 2006 roku z złożeniem, że obejmie swoim zasięgiem 

obszar całego województwa w promieniu 100 km. Obecnie opieką objętych jest około 50 dzieci, 

do których codziennie wyjeżdża 10 samochodów. Dzięki staraniom wielu osób wybudowaliśmy 

siedzibę, do której wprowadziliśmy się w 2010 roku. Widząc zmagania rodziców z ciężko 

chorymi dziećmi założyliśmy Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci. Tym samym rozdzieliliśmy 

małe i starsze dzieci. Fundacja, co miesiąc, dokłada 50 tysięcy złotych, by ten oddział mógł 

funkcjonować. Na oddziale, jak również z różnych akcjach, wspomagają nas wolontariusze. 

Ponadto wypożyczamy sprzęt, nie tylko naszym podopiecznym, ale również dzieciom, które 

wymagają go okresowo”.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zawnioskowała o wprowadzenie do budżetu 

miasta na 2016 rok – środków niezbędnych na budowę drogi prowadzącej z E4 do 

Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Dodała, że wnioskowana trasa drogi jest 

zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po 

południowej stronie ul. Lwowskiej. 

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zawnioskował o rozważenie możliwości zakupu 

przez Miasto samochodu osobowego na potrzeby Podkarpackiego Hospicjum dla 

Dzieci. Zapytał, jakie są aktualnie najważniejsze potrzeby hospicjum? 

 

Pani Janina Jaroń – założycielka Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – 

powiedziała: „Aktualnie realizujemy projekt pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie 

Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno – szkoleniowe w zakresie opieki hospicyjnej 

w Województwie Podkarpackim”. Ponadto rozszerzamy działalność o hospicjum perinatalne – 

jest to forma opieki nad ciężarną kobietą, u której zdiagnozowana została choroba 

nienarodzonego jeszcze dziecka. Ponadto Hospicjum Dla Dzieci prowadzi Grupę Wsparcia dla 
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Rodziców i Rodzeństwa w Żałobie. Aktualnie jedną z najpilniejszych potrzeb jest budowa drogi 

prowadzącej do hospicjum oraz wykonanie kanalizacji deszczowej”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w odnosząc się do powyższej 

wypowiedzi stwierdził, że Miasto w przyszłym roku postara się wykonać dojazd do 

hospicjum.  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – podziękował za pracę i zaangażowanie pracowników 

Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.  

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 

Społecznej Rady Miasta Rzeszowa – zaprosił przedstawicieli Fundacji Podkarpackie 

Hospicjum dla Dzieci do uczestniczenia w posiedzeniach Komisji. 

 

Ad. 7.  

1. Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag:  

- Protokół Nr XIV/1/2015 z sesji odbytej w dniu 25 sierpnia 2015 r.  

2. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 

że pismo w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zostało 

przesłane m. in. do Radnych Miasta Rzeszowa, Prezydenta Miasta Rzeszowa, 

Skarbnika Miasta Rzeszowa oraz zainteresowanych osób. Pismo stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu.  

3. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – 

poinformował, że w rankingu „Wspólnoty”, dotyczącym pozyskania środków 

zewnętrznych w latach 2004 – 2014, Rzeszów zajął IV miejsce z kwotą  

4088 zł 74 gr na jednego mieszkańca.  

4. Radny Pan Grzegorz Koryl – w imieniu Radnych Klubu Prawo  

i Sprawiedliwość zaprosił do wspólnego odwiedzenia Starego Cmentarza przy 

ul. Targowej. Zaproponował, aby każdego roku Rada Miasta Rzeszowa uczciła 

pamięć wybitnych Rzeszowian, pochowanych na Starym Cmentarzu. 
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5. Radna Pani Grażyna Szrama – odczytała oświadczenie dotyczące wydarzeń  

w Paryżu z 13 listopada 2015 r. Tekst oświadczenia stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. Poprosiła o wystawienie w Ratuszu księgi kondolencyjnej.  

Rada Miasta minutą ciszy uczciła pamięć ofiar zamachów.  

 

Ogłoszono 15 minut przerwy.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 

wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad  

– w punkcie 16 a – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruc0homości położonych w Rzeszowie przy ul. Kopisto. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

Wniosek został przyjęty 17 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych.  

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa.  

 

Ad. 8.  

Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Zmiany 

Granic Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie połączenia Gmin Miasto 

Rzeszów i Krasne (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku 

nr XVIII/2/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu).  

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 

że Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Nasze stanowisko 

odnośnie poszerzenia granic jest niezmienne. Uważamy, że Rzeszów potrzebuje rozsądnej 

polityki sąsiedzkiej, opartej na zasadzie wzajemnego zaufania i współpracy. Rzeszów i okoliczne 
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gminy mają przed sobą wiele wyzwań, które mogą być realizowane wyłącznie w oparciu  

o współpracę. Są to wyzwania związane z realizacją projektów Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego czy też projekty dotyczące Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Jest też projekt 

dotyczący modernizacji drogi krajowej nr 9, ale jak wiemy z doniesień prasowych, Rzeszów nie 

będzie partycypował w tym projekcie, co jest dla nas niezrozumiałe. Województwo będzie 

podejmowało ten wysiłek wspólnie z innymi gminami, które pozytywnie wyraziły się na temat 

modernizacji tej drogi. Nasze stanowisko odnośnie poszerzenia granic Miasta jest negatywne”.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi wyjaśnił: „Miasto 

musi poszerzać swoje granice, muszą być budowane nowe osiedla, szkoły, szpitale, obiekty 

sportowe, obiekty kultury. Od początku sprawowania urzędu podjąłem starania dotyczące 

poszerzania granic i będę to czynił w dalszym ciągu. Na terenach, które zostały włączone  

w granice Miasta zrealizowano wiele potrzebnych inwestycji i nastąpił ich zdecydowany 

rozwój. Aktualnie odbywamy spotkania z mieszkańcami osiedli i na żadnym z nich nie padło 

stwierdzenie, że mieszkańcy chcieliby wrócić do stanu przed włączeniem w granice Miasta ”.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – w odpowiedzi stwierdził: „Kluczową sprawą jest sposób,  

w jaki Miasto chce poszerzać swoje granie. Mieszkańcy okolicznych gmin dowiadują się z prasy 

o tym, że na sesji będzie podejmowana uchwała w sprawie poszerzenia granic. Myślę, że dialog 

z władzami okolicznych gmin przyniósłby lepsze rezultaty. Brakuje porozumienia i współpracy 

w realizacji najważniejszych zadań, które stoją przed Rzeszowem i sąsiednimi gminami”. 

 

Radny Pan Waldemar Kotula – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Od ostatniej 

dyskusji na temat poszerzenia granic Miasta zmieniło się kilka kwestii. Wcześniej Pan 

Prezydent zwracał uwagę na zagrożenie, że są plany dotyczące likwidacji województwa 

podkarpackiego. Z rozmowy, którą odbyłem w czwartek z wicepremierem Gowinem wynika, że 

rząd nie ma takich planów. Odnośnie bonusu, który można otrzymać po ewentualnym 

połączeniu gmin – jego przyznanie wiąże się ze zgodą na połączenie, zarówno ze strony Miasta 

jak i gminy Krasne”. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Jedyny dotychczas skuteczny sposób na poszerzenie granic Miasta to ten, który prezentuje 
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Prezydent Ferenc. Gdyby nie dotychczasowe działania Pana Prezydenta, Rzeszów nadal byłby 

dwukrotnie mniejszy. Ten sposób poszerzania granic Miasta wcale nie zburzył dialogu  

z sąsiednimi gminami. Są pewne kwestie wspólne i kwestie, w których nigdy się nie zgodzimy. 

Nie ma łatwego sposobu poszerzania Miasta. Mam nadzieję, że nowy rząd przyczyni się do 

umocnienia pozycji Rzeszowa na mapie Polski, poprzez decyzje dotyczące poszerzenia jego 

granic. Przypomnę, że na początku procesu poszerzania granic Miasta, w takich sołectwach jak 

Biała czy Budziwój, było 80 – 90% przeciwników tego procesu. Natomiast w późniejszym 

czasie, dostrzegając zalety tego rozwiązania, mieszkańcy zmienili zdanie i w większości byli 

jego zwolennikami. Podobnie może być w przypadku Krasnego czy Trzebowniska, jeżeli 

będziemy prowadzić rozmowy z mieszkańcami i przedstawiać im zalety takiego rozwiązania”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawiając swoje 

stanowisko, powiedział: „Połączenie gmin miałoby sens wyłącznie wtedy, gdybyśmy 

otrzymali bonus. Te środki można by zainwestować w przyłączone tereny. Należy się 

zastanowić, w jaki sposób to zrobić? Jestem przekonany, że metoda, którą przyjmujemy jest 

zła”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił własne 

propozycje dotyczące sposobu poszerzenia Miasta z lutego 2012 roku. Tekst stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu. Ponadto przedstawił deklarację Rady Miasta Zielona 

Góra z 6 maja 2014 r. w sprawie połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Przedstawił również prezentację 

Prezydenta Miasta Zielona Góra dotyczącą połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy 

Zielona Góra. Prezentacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Powiedział: „Po decyzji o połączeniu Miasta Zielona Góra i gminy, nad dopracowaniem 

szczegółów pracowało 13 zespołów roboczych. Moim zdaniem zespoły mogłyby pracować 

jeszcze przed decyzją odnośnie połączenia gmin, celem wyjaśnienia przyszłym mieszkańcom 

Rzeszowa, wszystkich aspektów takiego rozwiązania. Reasumując uważam, że podchodzimy do 

kwestii poszerzenia granic Miasta w niewłaściwy sposób. Obecnie prezentowane podejście, 

mianowicie wystąpienie z wnioskiem o połączenie gmin w sytuacji, gdy mieszkańcy gminy 

Krasne nie wiedzą, czego się spodziewać, nie jest najlepszym rozwiązaniem”. 
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Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że 

Miasto Rzeszów prowadziło podobne działania w procesie poszerzania granic, jak 

przedstawione w prezentacji. Dodał, że jest przekonany, iż mieszkańcy gminy Krasne 

są zorientowani odnośnie zalet połączenia gmin, gdyż obserwują sytuację  

w dotychczas przyłączonych sołectwach.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – podkreślił, jak ważne dla 

rozwoju Miasta jest dalsze poszerzanie granic. Przypomniał, że proces zmiany granic 

popierało wiele osób, m. in. śp. ks. infułat Józef Sondej. Poprosił o wspieranie procesu 

poszerzenia Miasta.  

 

Radny Pan Stanisław Ząbek – przypomniał proces dotyczący włączenia osiedla Biała 

w granice administracyjne Rzeszowa. Dodał, że po przyłączeniu do Rzeszowa nastąpił 

widoczny rozwój osiedla. Zrealizowano szereg inwestycji za kwotę ok. 60 mln złotych.  

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział:, „Kiedy kilkanaście lat temu rozpoczynaliśmy 

proces poszerzania granic Miasta, Pan Prezydent otrzymał wsparcie od radnych Klubu Prawo  

i Sprawiedliwość. W dużej mierze dzięki Panu Prezydentowi Rzeszów powiększył swoją 

powierzchnię dwukrotnie i jest obecnie miastem o dużej ilości terenów inwestycyjnych. Należy 

się zastanowić, jaki jest cel rozszerzonego w ten sposób Miasta? Jakie są granice Rzeszowa, do 

których dążymy? Mimo, że proces poszerzenia był niewątpliwie pozytywny, władze Miasta 

powinny sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel rozszerzenia, jakie są granice ostateczne? 

Obecnie, wskaźnik gęstości zaludnienia w Rzeszowie wynosi około 1600 mieszkańców na  

km². Obliczyłem, że po połączeniu z Gminą Krasne wskaźnik gęstości zaludnienia wynosiłby 

1300 osób na km². Rzeszów byłby wówczas jednym z miast najsłabiej zaludnionym w Polsce, 

co skutkuje pewnymi konsekwencjami. W 2014 roku grupa ekspertów rządowych opracowała 

raport na temat zagrożeń rozwoju miast w Polsce, w którym wskazano, że jednym z głównych 

zagrożeń jest proces niekontrolowanego rozszerzania zabudowy, wynikający ze zbyt małej 

gęstości zaludnienie miast. Konsekwencją jest generowanie wydatków ma budowę dróg, 

uzbrojenie terenu, komunikację, kosztem rozwoju edukacji, kultury czy potrzeb społecznych. 

Zostają zachwiane te proporcje. Sposób rozszerzania Miasta, którego konsekwencją będzie takie 

rozproszenie zabudowy, jest ogromnym zagrożeniem dla ekonomii Miasta. Uważam, że należy 
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szukać terenów inwestycyjnych przylegających do centrum Miasta i te tereny przeznaczać pod 

budownictwo”. 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Na 

mapie widzimy Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka, trasę autostrady  

A – 4 przebiegającą od zachodniej do wschodniej granicy Miasta, od północy S – 19, która łączy 

się z węzłem wschodnim autostrady A – 4 i S – 19 i przebiega w kierunku zachodnim do węzła 

Rzeszów – Zachód, na południe w kierunku do węzła Świlczy. Aktualnie realizowana 

inwestycja do Rzeszowa – Południe, czyli na wysokość Kielanówki tj. ta inwestycja, która do 

połowy 2017 roku zostanie wykonana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

Odnośnie udziału Miasta, to od tego właśnie węzła w kierunku do ulicy Podkarpackiej jest 

realizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, połączenie węzła w Kielanówce  

z ulicą Podkarpacką. Niedługo będzie uchwalany miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, który pozwoli zrealizować dalsze połączenie komunikacyjne, pomiędzy ulicą 

Podkarpacką, a ulicą Sikorskiego. W planach, które są realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa jest dalsze połączenie poprzez Matysówkę do autostrady A – 4, czy też połączenia do 

łącznika pomiędzy autostradą A – 4 i drogą ekspresową S – 19, a rondem im. Kuronia. 

Zaznaczone na mapie, przerywane linie to wcześniej zabezpieczone tereny w planie 

Województwa Podkarpackiego pod przyszłe drogi, które są sukcesywnie realizowane. To 

„połączenie południowe”, które obecnie staje się faktem, było kilkadziesiąt lat w planie 

województwa i teraz jest realizowane. „System pierścieniowy” zapewni właściwe 

funkcjonowanie całego Miasta. Niedawno oddane do użytku połączenie ulicy Lubelskiej  

z rondem im. Kuronia powoduje, że powstaje tzw. domknięcie północne, które jest 

przewidywane do kontynuowania od ulicy Lubelskiej do ulicy Warszawskiej i dalej do ulicy 

Krakowskiej. Pozwoli to na lepszą komunikację części północnej. Na przedstawionej mapie 

zaznaczono również specjalne strefy ekonomiczne i zrealizowane połączenie od ulicy 

Krakowskiej poprzez ulicę Ludwika Chmury, które będzie kontynuowane po północnej stronie 

miasta, tworząc kolejny pierścień, który wyprowadzi ruch poza miasto. Te powiązania stanowią 

integralną część z otoczeniem całego miasta, z poszczególnymi gminami. Powodują dostępność 

miasta od strony północnej, południowej, zachodniej i wschodniej. Tworzone są miejsca, gdzie 

mogą być lokowane nowe zakłady pracy, które właściwie skomunikowane powodują ich duże 
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znaczenie inwestycyjne. Planowane powiązania komunikacyjne, które łączą się z rozszerzeniem 

Miasta Rzeszowa są pewną całością, którą należy realizować”.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – ponownie zabierając głos, 

powiedział: „Mamy nowe cele i Miasto musi się rozwijać. Odnośnie współpracy  

z gminami – na dzień dzisiejszy są próby podsunięcia Miastu budowy i utrzymania odcinka od 

granic Miasta do węzła centralnego na autostradzie. Świadczy to o mocy tych gmin, które są 

właścicielami tej drogi. Z pewnością nie przyjmę takich zadań do realizacji. Miasto powinno 

dbać o rozwój swoich terenów. Odnośnie informacji przedstawionej przez Prezydenta 

Ustrobińskiego – są to cele, które powinny być zrealizowane w ciągu 5 – 10 lat”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  

„Z powyższych wystąpień można wnioskować, że szukamy sobie miejsca, w którym można by 

wydać dodatkowe środki. Z wystąpienia Radnego Ząbka wynika, że Biała przed przyłączeniem 

była wsią biedną, zaniedbaną i wymagającą zrealizowania wielu inwestycji. Czy nie byłoby 

bardziej racjonalne, by zabiegać w Urzędzie Marszałkowskim czy w ministerstwie, by 

znaleziono środki na budowę dróg, które będą stanowić część układu komunikacyjnego Miasta 

i jego otoczenia, a dopiero później przyłączać nowe tereny? Nie zgadzam się również ze 

stwierdzeniem, że Miasto nie powinno uczestniczyć w budowie drogi do węzła autostradowego. 

Jeżeli województwo i gminy proponują nam symboliczny udział w budowie tej drogi,  

a udałoby się zrezygnować z oczekiwania, że będziemy ją utrzymywać, należałoby się 

zastanowić nad przeznaczeniem środków na ten cel”. 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała: „Przy zgodnym 

połączeniu dwóch gmin jest szansa na otrzymanie bonusa finansowego, czyli zwiększenie 

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5 % przez okres 5 lat. W naszym 

przypadku jest to kwota ok. 120 mln złotych przez 5 lat. Jesteśmy w okresie, kiedy można tę 

kwotę dochodów własnych wzmocnić dochodami z Unii Europejskiej. Jeżeli tę kwotę 

potraktujemy jako wkład własny do projektów unijnych, możemy przygotowywać projekty na 

łączną kwotę 800 mln złotych. Rocznie możemy przygotowywać projekty na kwotę  

160 mln złotych, nie obciążając budżetu Miasta, ani nie zaciągając kredytów. Połączenie gmin 

daje taką możliwość”.  
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Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Gmina 

Krasne jest członkiem stowarzyszenia 13 gmin, które to starają się o uzyskanie środków  

w wysokości 300 mln złotych, w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Czy istnieje 

zagrożenie, że po podjęciu decyzji odnośnie połączenia gmin, nastąpi utrata tego 

dofinansowania?” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Nie ma takiego 

zagrożenia, gdyż po podjęciu uchwały odnośnie połączenia gmin, teren gminy Krasne będzie 

znajdował się granicach administracyjnych Rzeszowa”.  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos, powiedział: „Radni Klubu Prawo  

i Sprawiedliwość nie są i nigdy nie byli przeciwko rozwojowi Miasta Rzeszowa. Mamy swoje 

pomysły na rozwój Rzeszowa, na kolejne propozycje inwestycji dla mieszkańców. Różnimy się 

pomysłem na duży i silny Rzeszów. Uważam, że Miasto musi zmienić sposób postępowania, 

by zachęcić mieszkańców gminy Krasne do połączenia gmin.  Nie osiągniemy tego siłą, brakiem 

współpracy, zaufania, czy nawet generowaniem konfliktów z władzami sąsiednich gmin. 

Prezentacja dotycząca Miasta Zielona Góra jest dobrym przykładem współpracy, budowania 

zaufania i realizacji wspólnych inwestycji. Nauczmy się rozmawiać między sobą, aby osiągnąć 

sukces, poszerzyć Miasto i rozwijać je dla dobra mieszkańców”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – przypomniał, że organizowane 

są spotkania z mieszkańcami miejscowości, które mają być włączone w granice 

administracyjne Miasta Rzeszowa.  

 

Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Mam wątpliwości, co do intencji radnych Klubu 

Prawo i Sprawiedliwość odnośnie działania na rzecz poszerzania granic Miasta. Nie chciałbym, 

by kiedyś mieszkańcy Rzeszowa zarzucili nam, że nie zrobiliśmy wszystkiego, by Rzeszów 

pozostał stolicą województwa podkarpackiego, czy obszaru metropolitalnego. Tereny 

przyłączone to nie tylko tereny inwestycyjne. Rzeszów nie wyludnia się, jak większość miast  

w Polsce. Jest liderem wielu rankingów, które wskazują na jego rozwój. Jako radni, powinniśmy 

dawać przykład, że chcemy rozwoju Miasta i realizowania inwestycji. Uważam, że metodologia 
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przedstawiona przez Przewodniczącego Rady Miasta na przykładzie Zielonej Góry, blokuje 

inicjatywę poszerzania granic Miasta i nie daje szansy rozwoju. Negatywny jest sposób 

działania osób, którzy bronią interesów sąsiednich gmin. Która z tych gmin organizuje tak 

wiele, jak Rzeszów, bezpłatnych imprez kulturalnych, w których uczestnictwo nie jest 

ograniczone? Obecne działania władz Miasta dotyczące poszerzenia granic zmierzają we 

właściwym kierunku”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odczytał fragment artykułu  

pt. „Żądamy reformy administracji”. Artykuł stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – ponownie zabierając głos, 

powiedziała: „Dynamiczny rozwój podatku dochodowego od osób fizycznych to również 

skutek poszerzenia granic Miasta. Podobnie w przypadku podatku od nieruchomości, gdzie 

dynamika jest dosyć duża. Inne elementy podatku również skutkują dynamiką związaną  

m. in. z poszerzeniem granic. Sumą wszystkich elementów rozwoju jest wzrost PKB”. 

 

Radny Pan Robert Homicki – nawiązując do wypowiedzi przedmówców, 

powiedział: „Bezsprzeczny jest fakt, że Rzeszów musi się rozwijać i poszerzać granice. Jestem 

mieszkańcem Słociny i nigdy nie dotarły do mnie głosy mieszkańców, że są niezadowoleni  

z faktu włączenia w granice administracyjne Rzeszowa.  

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 

powiedział: „Odnośnie planów rządu, dotyczących likwidacji województw, to jest raczej 

tendencja odwrotna, a mianowicie tworzenie nowych województw. Odnośnie działań radnych 

Klubu Prawo i Sprawiedliwość, dotyczących poszerzenia granic Miasta w kadencji  

2002 – 2006, wszyscy głosowaliśmy za przyłączeniem Załęża czy Słociny. Nie podzielam 

również argumentu dotyczącego utworzenia dzielnic, gdyż już w poprzedniej kadencji była  

o tym mowa i nie było na to zgody Rady. Nie zgadzam się również z poglądem, że jedynym 

skutecznym sposobem na poszerzanie granic jest ten, realizowany przez Rzeszów. Przykład 

Miasta Zielona Góra pokazuje, że poprzez współpracę i dialog można wypracować wspólne 

stanowisko. Istnieje jeszcze kwestia, że po połączeniu gmin trzeba będzie zainwestować znaczne 

środki w nowe tereny takie jak np. Palikówka czy Strażów. Mieszkańcy Rzeszowa oczekują 



18 
 

realizacji inwestycji na swoich osiedlach np. budowy Domu Kultury na Osiedlu Drabinianka,  

a jest to jedno z większych osiedli w Rzeszowie. Uważam, że należy dopracować model 

poszerzania granic Miasta”. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 

powyższej wypowiedzi poinformował, że na Osiedlu Drabinianka znajduje się filia 

Rzeszowskiego Domu Kultury, w którym zajęcia odbywają się codziennie  

w godz. 14 – 20. Dodał, że w zajęciach uczestniczy około 100 dzieci i młodzieży. 

Poinformował, że jest możliwość rozszerzenia działalności, w zależności od potrzeb.  

 

Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej UM Rzeszowa – 

powiedziała: „Uważam, że wyjaśnienia wymaga kwestia charakteru prawnego jednostek 

pomocniczych Miasta, jakim są osiedla bądź dzielnice. Na gruncie ustawy o samorządzie 

gminnym jest to tylko kwestia nazwy. Natomiast charakter prawny tych jednostek, w miastach 

takich jak Rzeszów, jest taki sam, stąd i uprawnienia tych organów, bez względu na nazwę są 

takie same. Odnośnie deklaracji Miasta Zielona Góra, nie znam jej treści, ale z przedstawionej 

prezentacji wynika, że jest to jedynie wola, intencje. Natomiast konkretne rozwiązania regulują 

odpowiednie ustawy”. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek 

przeciwny, argumentując, iż nie wszystkie kwestie zostały wyjaśnione.  

 

Pan Czesław Chlebek – Przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady 

Miasta Rzeszowa – zauważył, że z uwagi na to, że nie wszyscy radni mieli możliwość 

wyrażenia swojej opinii, należy zmodyfikować wniosek zgłoszony przez radnego 

Pana Robert Kultysa i przegłosować wniosek dotyczący zamknięcia listy mówców. 

Dodał, że chciałby przedstawić stanowisko Komisji Zrównoważonego Rozwoju  

w omawianej sprawie.  

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem dotyczącym zamknięcia dyskusji.  
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Wniosek został przyjęty 13 głosami „za”, przy 12 głosach przeciwnych.   

Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie połączenia Gmin 

Miasto Rzeszów i Krasne.  

Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne została 

przyjęta 14 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych.  

   

Ad. 9. 

Radny Pan Sławomir Gołąb – stwierdził, że należy czynić starania, by przekonać 

mieszkańców sąsiednich gmin, iż włączenie w granice administracyjne Miasta 

Rzeszowa, wiąże się przede wszystkim z korzyściami.  

 

Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Zmiany 

Granic Miasta – powiedział: „W procesie poszerzania granic przeprowadzamy rozmowy  

z gminami, z sołtysami, czy też z poszczególnymi radnymi w gminach. Pan Prezydent odbył 

wiele spotkań w miejscowościach, co do których występujemy z propozycjami przyłączenia”. 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XVIII/1/2015 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

 

Pan Czesław Chlebek – Przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady 

Miasta Rzeszowa – wskazał na potrzebę poszerzania granic Miasta, a tym samym jego 

rozwoju. Powiedział, że na przyłączanych terenach pojawia się szansa na realizację 

inwestycji potrzebnych dla mieszkańców. Zaapelował o podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany granic Miasta Rzeszowa.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Nieprawdą jest, że kiedykolwiek byłem przeciwny poszerzaniu 

granic Miasta. Natomiast byłem przeciwny propozycji dotyczącej przyłączenia Matysówki,  

gdzie była konieczność zabezpieczenia osuwiska za kwotę 25 mln złotych. Poza tym przez 
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Gminę Tyczyn był realizowany projekt budowy wodociągu z funduszy unijnych. Uważałem, 

że lepszym rozwiązaniem będzie zaczekać do zakończenia tych projektów. Osuwisko zostało 

naprawione, wodociąg jest wykonany i w tym momencie przyłączenie Matysówki ma sens.  

W 2006 roku, przy udziale Pana Prezydenta i Urzędu Miasta, organizowałem konferencję  

pt. „Czy i jak poszerzać duże miasta?”. Wydźwięk wystąpień ekspertów był przeciwny 

rozszerzaniu, ale argumenty, których użyli nie przekonały mnie. Celem tej konferencji nie było 

udowodnienie, że miasta nie należy poszerzać. Moje głosowania w kolejnych latach dotyczące 

poszerzania granic Miasta dowodzą, że opinie tych ekspertów nie wpłynęły na mój pogląd. 

Zawsze głosowałem za poszerzeniem, pomijając kwestię Matysówki. Odnośnie przyłączania 

całej gminy Krasne to jest różnica w metodzie, a nie idei. Chodzi o to, żeby metoda była 

skuteczna i aby podejmować uchwałę w momencie, gdy jest szansa na jej realizację”. 

Odczytał fragment koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku  

2030 o treści: „Problemem polskiego systemu osadniczego jest ponadto nieskoordynowany 

rozwój obszarów funkcjonalnych, głównych ośrodków miejskich. W strefach podmiejskich tych 

ośrodków nasila się zjawisko żywiołowej urbanizacji i rosnącego chaosu przestrzennego. 

Skutkuje to degradacją krajobrazu i rosnącymi kosztami ekonomicznymi i społecznymi, 

ponoszonymi przez poszczególne obszary funkcjonalne. Niekontrolowana suburbanizacja może 

doprowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego, utraty atrakcyjności miejsc 

rekreacyjnych oraz inwestycyjnych, czego skutkiem będzie pogorszenie wizerunki  

i atrakcyjności inwestycyjnej tych obszarów”. Stwierdził, że obecnie zacytowany opis 

sytuacji nie dotyczy Rzeszowa, ale należy mieć na uwadze, że istnieje takie zagrożenie.  

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc 

się do wypowiedzi Pana Stanisława Sienko – Zastępcy Prezydenta Miasta, odnośnie 

Domu Kultury na Osiedlu Drabinianka, stwierdził, że jego wypowiedź dotyczyła 

potrzeby budowy nowego Domu Kultury. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zawnioskował  

o uzupełnienie projektu uchwały o zapis dotyczący włączenia do Miasta Rzeszowa 

Kielanówki, Racławówki Doły i Matysówki.  

 

Przystąpiono do głosowania: 
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Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 6 głosach przeciwnych.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany granic Miasta 

Rzeszowa.  

Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa została przyjęta  

15 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych.  

 

Ogłoszono 10 minut przerwy.  

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.  

 

Ad. 9a, 10.  

Pan Andrzej Gutkowki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa 

strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia 

wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich 

poboru (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu). Poprosił, w ramach autopoprawki, o zmianę zapisu w § 3 ust. 6 o treści: 

„Ustala się stawkę opłaty za abonament zwykły w wysokości 200 zł/miesięcznie”. Ponadto,  

w ramach autopoprawki, zgłosił zmianę załącznika nr 1 do projektu uchwały, który 

będzie zawierał aktualne nazwy ulic.   

 

Radny Pan Witold Walawender – zawnioskował o wprowadzenie karty parkingowej 

dla osób niepełnosprawnych, dzięki której mogliby oni parkować za symboliczną 

opłatą w dowolnym miejscu płatnej strefy. 

 

Pan Andrzej Gutkowki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział, że 

brak jest sygnałów, że ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych jest 

niewystarczająca. Dodał, że miejsce przeznaczone do parkowania dla osób 

niepełnosprawnych musi mieć odpowiednie parametry.  
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Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos 

w dyskusji, powiedział: „Wprowadzenie strefy płatnego parkowania warunkowane jest 

wykonaniem założeń zawartych w projekcie transportowym. Jednak poszczególne rozwiązania 

wymagają dopracowania. Pierwsza kwestia dotyczy wysokości opłat dla osób zamieszkujących 

w strefie. Uważam, że koszt dla mieszkańca z tego tytułu powinien dotyczyć jedynie wydania 

karty. Druga kwestia dotyczy wysokości abonamentu dla osób, które mają w centrum Miasta 

firmy. Obawiam się, że może to powodować duże trudności dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą, a tym samym zachwianie rynkiem nieruchomości w centrum. Są to często firmy, 

które mają po kilka pojazdów. Oznaczałoby to, że tego typu firma dodatkowo ponosi koszt około 

1000 – 1500 złotych miesięcznie. Może warto by było różnicować te abonamenty?”. 

 

Radny Pan Robert Kultys – stwierdził, że liczba osób prowadzących działalność 

gospodarczą w strefie płatnego parkowania jest duża. Zauważył, że zapewnienie tym 

osobom możliwości parkowania, oznacza zapełnienie połowy miejsc parkingowych. 

Dodał, że Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość kilka lat temu przedstawiał 

propozycje rozwiązania problemu, poprzez budowę wokół śródmieścia przynajmniej 

3 parkingów wielopoziomowych. Dodał, że zadanie to nie zostało przez Miasto 

zrealizowane, a w centrum funkcjonuje wiele jednostek kultury, czy też administracji. 

Zauważył, że w związku z tym, zadaniem Miasta jest zabezpieczenie odpowiedniej 

liczby miejsc parkingowych, co można uzyskać poprzez budowę parkingów 

wielopoziomowych. Stwierdził, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania, bez 

zabezpieczenia miejsc parkingowych, jest nieuzasadnione.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział, że wprowadzenie strefy płatnego 

parkowania jest nieuniknione, jednak propozycje zawarte w przedstawionym 

projekcie uchwały wymagają dopracowania. Zauważył, że wprowadzenie strefy 

płatnego parkowania w proponowanej formie może uwstecznić proces rozwoju 

centrum miasta. Stwierdził, że nie do przyjęcia jest proponowana wysokość 

abonamentu. Dodał, że np. w Krakowie wprowadzono dodatkową kategorię 

abonamentów dla osób prowadzących działalność gospodarczą w strefie płatnego 

parkowania, która dotyczy m. in. mikroprzedsiębiorców. Poinformował, że  
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w Krakowie funkcjonuje również abonament funkcjonalny, adresowany do 

przedstawicieli organizacji społecznych, politycznych, fundacji, organizacji pożytku 

publicznego itp. Ponadto zauważył, że opłata dla osób zamieszkujących w strefie jest 

formą podatku. Wskazał również na konieczność skorelowania zapisów dotyczących 

strefy płatnego parkowania z zapisami Programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina 

Zastępcza”.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Wprowadzenie strefy płatnego 

parkowania jest konsekwencją przyjęcia programu transportowego. Klub Radnych Platformy 

Obywatelskiej głosował za przyjęciem programu transportowego. Po zapoznaniu się  

z projektem omawianej uchwały zgłosiliśmy wniosek dotyczący obniżenia abonamentu, który 

został uwzględniony. Ponadto, podczas posiedzenia Komisji Inwestycji zgłosiliśmy wniosek do 

Pana Prezydenta, odnośnie budowy 2 bezpłatnych parkingów wielopoziomowych, tj. na  

tzw. placu Balcerowicza oraz przy ul. Podpromie. Pozwoliłoby to na rozwiązanie problemu 

parkowania w centrum miasta. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za 

przyjęciem omawianej uchwały”.  

 

Radny Pan Waldemar Kotula – poprosił o wyjaśnienie zapisu w § 2 projektu uchwały, 

zgodnie, z którym opłaty za postój pojazdów pobiera się w dni powszednie. Zapytał: 

„Czy dotyczy to również świąt, które przypadają w dni powszednie?”. 

 

Pan Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów  

w Rzeszowie – wyjaśnił, że z ustawy o drogach publicznych wynika, że w dni wolne 

od pracy nie można pobierać opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie.  

 

Radny Pan Waldemar Kotula – zapytał, czy przedsiębiorcy zamieszkujący w centrum, 

którzy posiadają pojazdy na podstawie umowy użyczenia, mogą korzystać  

z obniżonej stawki abonamentowej? Zapytał również, czy jest możliwość zakupienia 

abonamentu na cały rok? 
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Pan Andrzej Gutkowki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że nie 

jest to możliwe, gdyż miałoby to wpływ na zwiększoną liczbę pojazdów parkujących 

w centrum.  

 

Pan Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów  

w Rzeszowie – powiedział: „Wprowadzenie strefy płatnego parkowania jest konsekwencją 

przyjęcia programu transportowego. Ma to również na celu zachęcenie mieszkańców do 

korzystania z transportu miejskiego. Będziemy na bieżąco monitorować funkcjonowanie strefy 

płatnego parkowania i wprowadzać ewentualne zmiany. Odnośnie wysokości opłaty 

abonamentowej dla osób zamieszkujących na terenie strefy uważam, że stawka nie jest 

wygórowana, gdyż np. w Przemyślu wysokość tej opłaty za pierwszy pojazd w gospodarstwie 

domowym wynosi 20 złotych, a my proponujemy 10 złotych. Natomiast propozycja opłaty  

za abonament zwykły w wysokości 200 złotych miesięcznie jest taka sama, lub niższa, jak  

w przypadku innych miast Unii Metropolii Polskich”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zawnioskował o wprowadzenie możliwości 

bezpłatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych na całym obszarze 

zaplanowanej strefy, nie tylko jak obecnie, w miejscach specjalnie dla tych osób 

wyznaczonych i oznakowanych. Zauważył, że nieuwzględnienie tej propozycji 

spowoduje, iż osoba niepełnosprawna w przypadku zajętego miejsca oznakowanego, 

będzie musiała zaparkować w innym nieoznakowanym miejscu, co pociąga za sobą 

obowiązek uiszczenia stosownej opłaty w ciągu 10 minut, co w przypadku osoby 

niepełnosprawnej może być utrudnione.  

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zaproponował do rozważenia możliwość 

przyznania zniżek za parkowanie w strefie dla właścicieli pojazdów z silnikami 

hybrydowymi, z uwagi na to, że są one bardziej przyjazne dla środowiska.  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zawnioskował, aby z uwagi na wiele zgłoszonych 

propozycji zmian do omawianego projektu uchwały, przesunąć podjęcie decyzji na 

następną sesję Rady Miasta. Wyraził opinię, iż Miasto nie jest w pełni przygotowane 
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do wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Ponadto zwrócił uwagę na 

konieczność budowy parkingów w mieście.  

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 

następujące uwagi do projektu uchwały:  

 w § 3 ust. 1 pkt 4 – prawidłowy zapis powinien brzmieć: „za czwartą godzinę”; 

 w § 3 ust. 2 – prawidłowy zapis powinien brzmieć: „… w ustępie 1 niniejszego 

paragrafu”; 

 w § 5 pkt 1 – należy rozważyć, czy nie zastąpić wyrazu „zawiadomienia” 

wyrazem „wezwania”; 

Poprosił o doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisu w § 7 pkt 1 Regulaminu Strefy 

Płatnego Parkowania, stanowiącego załącznik nr 2 do omawianego projektu uchwały, 

dotyczącego minimalnej opłaty, która nie może być niższa niż 1 zł. Zaproponował, do 

rozważenia, wprowadzenie jednej stawki opłaty za postój pojazdów w I i II strefie.  

 

Pan Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów  

w Rzeszowie – wyjaśnił, że opłacenie czasu postoju w parkomacie następuje 

proporcjonalnie do uiszczonej opłaty.  

 

Radny Pan Robert Homicki – odnosząc się do zapisów uchwały, poprosił  

o przedstawienie definicji „gospodarstwo domowego”.  

 

Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej UM Rzeszowa – 

poinformowała, że definicja „gospodarstwo domowe” jest zawarta  

w § 3 ust. 5 omawianego projektu uchwały i została sformułowana w oparciu  

o przepisy ustawy o pomocy społecznej.  

 

Radny Pan Robert Kultys – wskazał na brak rozwiązań niezbędnych do 

wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Wyraził opinię, że celem wprowadzenia 

strefy płatnego parkowania jest zmniejszenie ilości samochodów parkujących  

w centrum miasta i ułatwienie ruchu pieszym. Wyraził obawę, że tym celem może być 
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zachowanie wskaźników zawartych w przyjętym programie transportowym. 

Stwierdził, że Miasto nie podjęło się budowy dostatecznej ilości miejsc parkingowych, 

zlokalizowanych w parkingach wielopoziomowych. Przypomniał, że w 2010 roku 

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosił, przyjętą przez Prezydenta Miasta, 

poprawkę do projektu budżetu, dotyczącą budowy parkingów wielopoziomowych, 

która jednak ostatecznie nie została uwzględniona.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 

powyższej wypowiedzi, stwierdził, że wskaźnikiem realizacji programu 

transportowego jest zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej.  

 

Radny Pan Wiesław Buż – przypomniał, że projekt uchwały był analizowany  

i omawiany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, podczas którego została 

zgłoszona propozycja obniżenia stawki opłaty za abonament zwykły do  

200 złotych miesięcznie. Zaproponował wprowadzenie „karty przedsiębiorcy” dla 

osób prowadzących działalność gospodarczą w centrum. Stwierdził, że należy podjąć 

uchwałę w proponowanej wersji, monitorować funkcjonowanie strefy płatnego 

parkowania i ewentualnie wprowadzać zmiany.  

 

Radny Pan Witold Walawender – zgłosił wniosek dotyczący wprowadzenia 

poprawki w § 3 ust. 4 pkt 2 projektu uchwały o treści: „drugi pojazd w gospodarstwie 

domowym – 10,00 zł/miesięcznie”. Ponadto zaproponował, do rozważenia, kwestię 

wyłączenia z ruchu samochodowego ul. Grunwaldzkiej, ul. 3 Maja i ul. Kościuszki.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały do 

Komisji.  

 

Radny Pan Robert Homicki – zgłosił wniosek przeciwny argumentując, że projekt 

uchwały był już przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Komunalnej.  
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Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zawnioskował, 

aby przesunąć podjęcie decyzji na następną sesję Rady Miasta. 

 

Ogłoszono 5 minut przerwy.  

 

Radny Pan Bogusław Sak – zawnioskował, aby przyjąć uchwałę  

w zaproponowanej wersji, a na następną sesję przygotować projekt uchwały 

uwzględniający wnioski zgłoszone podczas dzisiejszego posiedzenia. Zawnioskował, 

aby w przygotowanym projekcie uchwały uwzględnić zwiększenie ilości miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych w strefie „A” i „B” oraz wprowadzenie 

karty parkingowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w centrum.  

 

Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek, aby w związku z wprowadzeniem strefy 

płatnego parkowania powrócić do koncepcji budowy parkingów wielopoziomowych. 

Dodał, że tylko takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie liczby miejsc 

parkingowych. 

 

Radny Pan Witold Walawender – ponowił wniosek dotyczący wprowadzenia 

poprawki w § 3 ust. 4 pkt 2 projektu uchwały o treści: „Ustala się stawkę opłaty 

abonamentowej dla osób zamieszkujących na terenie strefy w wysokości: (…) drugi pojazd  

w gospodarstwie domowym – 10,00 zł/miesięcznie”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wyraził zgodę na wprowadzenie 

poprawki do projektu uchwały w brzmieniu zgłoszonym przez Radnego Pana 

Witolda Walawendra.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia na 

drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów 

samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości 

opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. 
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Uchwała w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa 

strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia 

wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich 

poboru została przyjęta 14 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych.  

 

Rada Miasta przyjęła wniosek o treści: 

„Wnioskujemy, aby na kolejną sesję Rady Miasta Rzeszowa zostały przygotowane 

poprawki do treści uchwały w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa 

strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za 

postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru, dotyczące: 

- zwiększenia ilości miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,  

- wprowadzenia „karty przedsiębiorcy” dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

w centrum”. 

Powyższy wniosek została przyjęty jednogłośnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 10a. 

Pan Andrzej Gutkowki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Rzeszowa opłaty 

targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości 

stawek opłaty targowej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 23 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Rzeszowa 

opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności  

i wysokości stawek opłaty targowej została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”).  

 

Ad. 11.  

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 252/4/2013 przy al. W. Witosa w Rzeszowie (projekt uchwały, 
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wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XVIII/8/2015 stanowi załącznik 

nr 24 do protokołu). 

Następnie poinformowała, że w wyznaczonym terminie do Prezydenta Miasta 

Rzeszowa wpłynęła jedna uwaga, która dotyczyła ustaleń dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem U/UC.2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa 

rozpatrzono uwagę wniesioną do projektu planu, nie uwzględniając jej w całości. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik nr 3 do projektu 

uchwały.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 252/4/2013 przy al. W. Witosa w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 12.  

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 251/3/2013 – część 1 w rejonie ul. Białogórskiej  

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

nr XVIII/9/2015 stanowi załącznik nr 25 do protokołu). 

Następnie poinformowała, że do projektu planu zostały złożone uwagi dotyczące 

przyjętych w nim rozwiązań i ustaleń planu. Zarządzeniem, Prezydent Miasta 

Rzeszowa rozpatrzył uwagi wniesione do projektu planu. Rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag stanowi załącznik nr 3 do projektu uchwały. Odnosząc się do 

wniesionych uwag poinformowała, że jeśli w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub 

zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie 

ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od 

gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości 

lub jej części. 
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Radny Pan Marcin Fijołek – stwierdził, że ustawa dopuszcza takie rozwiązanie, więc 

należy rozważyć możliwość wypłaty rekompensaty za ewentualne straty dla 

właścicieli nieruchomości.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższej 

wypowiedzi, zauważył, że przy takim rozwiązaniu wartość nieruchomości musi być 

realnie oszacowana, gdyż z doświadczenia wynika, że wycena nieruchomości jest 

nieprawidłowa, czego przykładem są wyceny gruntów przy budowie drogi 

ekspresowej S – 19, gdzie ceny nieruchomości zostały oszacowane na bardzo niskim 

poziomie. Dodał, że należy uchwalać plany miejscowe, które będą skutkować 

rozwojem Miasta, zwiększeniem wpływów do budżetu Miasta.  

 

Przystąpiono do głosowania: 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 251/3/2013 – część 1 w rejonie ul. Białogórskiej  

w Rzeszowie została przyjęta 20 głosami „za”, przy 1 glosie wstrzymującym.  

 

Ad. 13.  

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 277/14/2015 w rejonie skrzyżowania  

ul. Podkarpackiej i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XVIII/7/2015 stanowi załącznik  

nr 26 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 277/14/2015 w rejonie skrzyżowania  

ul. Podkarpackiej i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie (21 głosami „za”). 
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Ad. 14. 

Pan Andrzej Gutkowki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic Granicznej i Zielonej (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XVIII/10/2015 stanowi załącznik  

nr 27 do protokołu). 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Uważam, że nie 

powinniśmy dokonywać sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w zaproponowanej formie. 

Należy uwzględnić uwarunkowania w tym rejonie. Wnioskujemy, aby dla tego terenu został 

uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jestem przekonany, że takie 

rozwiązanie byłoby satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych. Wnioskuję, aby na 

dzisiejszej sesji nie podejmować decyzji w tej sprawie”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższej 

wypowiedzi, zauważył: „Na tym terenie były propozycje dotyczące budowy kortów 

tenisowych, jednak zostały one odrzucone. W efekcie korty zostały wybudowane przy  

ul. Bł. Karoliny. W rejonie ul. Granicznej i ul. Zielonej znajdują się zarówno domy 

jednorodzinne, jak i akademiki, czyli wysoka zabudowa. Należy dać szansę inwestorowi, który 

proponuje budowę akademików”. 

 

Radny Pan Bogusław Sak – poinformował, że temat był dokładnie omówiony 

podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i większość członków Komisji 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że układ architektoniczny 

budynków, zaproponowany przez inwestora, jest dobrze zaprojektowany. 

Zaapelował o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.  

 

Radny Pan Witold Walawender – powiedział: „Z mapy przekazanej przez mieszkańców, 

wykonanej przez Kopalnię Gazu Ziemnego Zalesie wynika, że na granicy działki  

nr 1331/2 przebiega linia gazowa, oznaczona w załączniku graficznym do analizy 

urbanistycznej, jako linia gazowa g50 i sieć gazociągów kopalnianych i metanolociągów, 

łączących odwierty gazowe na terenie, na którym miałyby powstać akademiki. Czy  
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w związku z tym, na tym terenie może powstać jakakolwiek inwestycja? Jakie jest przeznaczenie 

tego terenu w studium?” 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– w odpowiedzi wyjaśnił: „W trakcie realizacji inwestycji każda sieć może zostać 

przeniesiona. Będąc właścicielem działki, można tę sieć zlokalizować wzdłuż granicy, w taki 

sposób, by nie utrudniała zagospodarowania. Na tym terenie należy uzyskać decyzję  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ponieważ nie ma miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy musi być zgodna z analizą 

sąsiedztwa działki, więc może być na tym terenie realizowana każda inwestycja, która zgodnie 

z tą analizą będzie zaakceptowana przez Wydział Architektury”. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 

głos w dyskusji, powiedział: „Wartość działek znacznie by wzrosła, gdyby na tym terenie 

był uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Należy się zastanowić, czy 

nie przesunąć decyzji o podjęciu uchwały, a jednocześnie przystąpić do zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Uważam, że teren powinien być przeznaczony 

pod inwestycje, ale jednocześnie przychylam się do zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców. 

Miasto powinno zadbać, by inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców, a ich 

interes powinien być wzięty pod uwagę”.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższych 

wypowiedzi, stwierdził: „Miasto planowało na tym terenie budowę obiektów sportowych, 

jednak mieszkańcy nie wyrazili na to zgody. Obecnie, inwestor oprócz budowy akademików, 

planuje również budowę obiektów sportowych dla studentów, z których będą mogli korzystać 

także mieszkańcy”.  

 

Pan Witold Wańczyk – mieszkaniec ul. Zielonej w Rzeszowie – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Byłem członkiem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nauka, która 

wybudowała w tej okolicy domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Po zachodniej stronie 
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znajdują się akademiki Laura i Filon, po stronie północnej znajdują się 11 – piętrowe domy 

rotacyjne przy ul. Cichej, po stronie wschodniej znajduje się wysoka zabudowa spółdzielni 

Metalowiec. Obecnie, proponuje się wysoką zabudowę, po stronie południowo – wschodniej. 

Prowadzi to do sytuacji, że nasze szeregówki pozostają „wyspą”, otoczoną wysokimi 

budynkami. Można powiedzieć, że nie musieliśmy budować w tym miejscu, ale budowaliśmy  

20 lat temu i wówczas nikt nie zgłaszał takich pomysłów. Nie jest prawdą, że nikt nie korzysta 

ze znajdującego się w tym miejscu boiska, gdyż w okresie letnim jest ono użytkowane do 

późnych godzin wieczornych.  Wnioskowana była również budowa orlika, także z boiskiem do 

gry w tenisa i mieszkańcy wyrazili na to zgodę. Takie było też stanowisko Rady Osiedla. Chcę 

zauważyć, że umożliwia się sprzedaż nieruchomości firmie Triton Academicus, o której na 

podstawie wyciągu z KRS – u, dowiadujemy się, że jest to firma celowa założona w maju  

br., która nie podjęła żadnej działalności i której fundusz założycielski wynosi  

5000 zł. W związku z powyższym mieszkańcy przygotowali petycję, w której zawarli swoje 

zastrzeżenia.  Teren mógłby być wykorzystany pod zabudowę, ale raczej chodziłoby o zabudowę 

szeregową czy też domy jednorodzinne. Byłaby to zabudowa zbieżna z zabudową ulicy Zielonej 

i Granicznej i wówczas nie byłoby protestów. Opracowanie miejscowego planu pozwoliłoby na 

zagospodarowanie tego terenu we właściwy sposób”. 

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Przedmiotowa nieruchomość jest odpowiednia 

pod zabudowę i dobrze się stało, że nie wybudowano na tym terenie kortów tenisowych. Działka 

tworzyłaby pierzeję ulicy Granicznej, jak i byłaby zamknięciem ulicy Strażackiej. Bardziej 

korzystne dla Miasta jest umożliwienie inwestorom realizowania inwestycji mieszkaniowych 

blisko śródmieścia, niż na przedmieściach. Uważam, że teren powinien być przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową. Mankamentem jest brak miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Mam natomiast pewne wątpliwości, czy brak miejscowego planu jest 

wystarczającym argumentem, by powstrzymać sprzedaż tej nieruchomości. Skoro jest 

zainteresowanie inwestorów tą nieruchomością, to pojawia się szansa na uaktywnienie 

inwestycyjne całości terenów. Być może z uwagi na obawy mieszkańców, Miasto mogłoby 

zadeklarować, że środki uzyskane ze sprzedaży tego terenu zostaną w pewnej części 

przeznaczone np. na poszerzenie ulicy Granicznej czy też rozbudowę Domu Strażaka”. 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższych 

wypowiedzi, stwierdził: „Realizowanie nowych inwestycji często wzbudza protesty. 

Przedmiotowa nieruchomość będzie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu i obecnie 

nie można wskazywać, kto będzie nabywcą. Naszym zadaniem jest zwiększanie liczby  

studentów i stworzenie im odpowiednich warunków”. 

 

Radna Pani Grażyna Szarama – powiedziała: „Zastanawiam się, czy zostały rozpoznane 

faktyczne potrzeby odnośnie studentów. Z moich informacji wynika, że Politechnika 

Rzeszowska rozpoczęła procedurę budowy nowoczesnego akademika. Natomiast zasoby 

mieszkaniowe w akademikach Laura i Filon wykorzystane są w około 80 %. Należy się 

zastanowić, czy przedmiotowy teren powinien być wykorzystany pod proponowaną zabudowę. 

Uważam, że najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie terenu pod zabudowę 

mieszkaniową”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyraził opinię, że zbyt 

wiele terenów jest przeznaczonych pod zabudowę, a brak jest opracowanych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych 

w Rzeszowie w rejonie ulic Granicznej i Zielonej została przyjęta 11 głosami  

„za”, przy 7 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.  

 

Ad. 15.  

Pan Andrzej Gutkowki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

 

Radny Pan Robert Kultys – wyraził opinię, że podjęcie przedmiotowej uchwały 

pozwoli na zabudowanie terenu w centrum miasta atrakcyjną architekturą.  
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 

Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa zaopiniowała projekt 

uchwały 1 głosem „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zapytała, czy nie bardziej korzystna dla Miasta 

byłaby sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego, z uwagi na 

możliwość uzyskania większych wpływów do budżetu.  

 

Pan Andrzej Gutkowki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że 

poprzez zamianę nieruchomości Miasto ma wpływ na sposób zagospodarowania 

terenu.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została 

przyjęta 21 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 15a.  

Pan Andrzej Gutkowki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Z posiadanych 

przez mnie informacji wynika, że są plany, aby budynek został przeznaczony dla potrzeb 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który planuje utworzyć ośrodek dla seniorów. 

Uważam, że plan wyburzenia sali gimnastycznej, która mogłaby służyć seniorom nie wydaje 

się dobrym rozwiązaniem. Moim zdaniem, nie należy dokonywać zamiany nieruchomości,  

a stratę zrekompensować Spółdzielni Mieszkaniowej innymi terenami”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o informację 

odnośnie terenów zielonych na osiedlu.  
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Radny Pan Bogusław Sak – powiedział, że ilość terenów zielonych na osiedlu jest 

dobrze zbilansowana.  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał: „Czy była rozpatrywana koncepcja, aby zachować 

istniejącą salę gimnastyczną, a pozostały teren przeznaczyć pod inwestycje?” 

 

Radny Pan Bogusław Sak – w odpowiedzi wyjaśnił, że realizacja inwestycji bez 

wyburzenia sali gimnastycznej, nie jest możliwa.  

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poinformował, że na omawianym terenie odbyło 

się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Edukacji Rady 

Miasta Rzeszowa. Stwierdził, że należy pozostawić salę gimnastyczną  

z przeznaczeniem dla „osób potrzebujących pomocy”.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości nie została 

przyjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 3 radnych, 16 radnych głosowało 

przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.   

 

Ad. 16.  

Pan Andrzej Gutkowki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

Al. Piłsudskiego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  

nr XVIII/6/2015 stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 

W ramach autopoprawki, poprosił o zmianę zapisu w § 1 zdaniu 3 o treści:  

„… istniejącego na działkach nr 2167 i 2168 obr. 207 …”. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

Al. Piłsudskiego została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 
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Ad. 16a. 

Pan Andrzej Gutkowki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Kopisto (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Kopisto została przyjęta jednogłośnie (19 głosami 

„za”). 

 

Ad. 17.  

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały uchylającej uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii 

niektórych dróg publicznych w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr XVIII/13/2015 stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowej 

kategorii niektórych dróg publicznych w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie 

(17 głosami „za”). 

 

Ad. 18.  

Radny Pan Grzegorz Koryl – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących wprowadzenia 

bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej w okresie zimowym dla uczniów 

rzeszowskich szkół podstawowych, których opiekunowie prawni rozliczają podatek 

dochodowy od osób fizycznych w Gminie Miejskiej Rzeszów (projekt uchwały, wraz 

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Uchwała o podobnej treści już funkcjonuje. W ubiegłym roku z bezpłatnych biletów 
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trasowanych korzystało 339 uczniów, a na ten cel został wydatkowane środki  

w wysokości 92 tys. zł. Każdy rodzic, który spełnia określone warunki, ma możliwość ubiegania 

się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o bilet uprawniający ucznia do bezpłatnych 

przejazdów do szkoły”.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyraził opinię, że 

zapisy uchwały nie są jednoznaczne, tj. nie wynika z nich, czy podejmując uchwałę 

wprowadza się bezpłatne przejazdy, czy jest to tylko wniosek do Prezydenta Miasta  

o rozważenie takiej możliwości. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian dotyczących 

bezpłatnych przejazdów dla uczniów, poprzez zmianę uchwały w sprawie ustalenia 

cen biletów za usługi przewozowe.  

 

Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej UM Rzeszowa –  

w odpowiedzi wyjaśniła, iż z treści uchwały wynika, że jest to wskazanie kierunków 

i propozycja dotycząca możliwości rozważenia przez Prezydenta Miasta 

wprowadzenia bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej dla uczniów w okresie 

zimowym.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zapytała, czy była już przeprowadzona wstępna 

analiza dotycząca kosztów i skutków finansowych wprowadzenia rozwiązania, 

przedstawionego w projekcie uchwały? 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – wyjaśnił: „Przedstawiony projekt uchwały został 

przygotowany na podstawie uchwały przyjętej przez samorząd krakowski. Jej przyjęcie zmierza 

ku temu, by radni przed ostatecznym podjęciem decyzji otrzymali informacje dotyczące 

realnych kosztów i skutków finansowych takiej decyzji”.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa dotyczących wprowadzenia bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej 

w okresie zimowym dla uczniów rzeszowskich szkół podstawowych, których 

opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie 
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Miejskiej Rzeszów została przyjęta 11 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych  

i 4 głosach wstrzymujących.  

 

Ad. 19. 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej 

przez Gminę Miasto Rzeszów (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr XVIII/3/2015 stanowi załącznik nr 34 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu 

administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów została przyjęta jednogłośnie  

(16 głosami „za”). 

 

Ad. 20. 

Pan Andrzej Gutkowki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XVIII/5/2015 stanowi załącznik  

nr 35 do protokołu). 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – poprosił, aby w związku z informacjami przekazanymi 

przez mieszkańców, Miasto podjęło stosowne działania, odnośnie coraz większej ilości 

automatów do gier. Zwrócił uwagę na negatywny wpływ gier hazardowych na 

mieszkańców, a w szczególności na młodzież.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry została przyjęta 

12 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.  

 

Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa.  
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Ad. 20a.  

Pan Sławomir Gołąb – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 

Społecznej Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia apelu dotyczącego podejmowania działań w kierunku zachęcania lekarzy 

stomatologów do otwierania gabinetów stomatologicznych w szkołach (projekt 

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

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przypomniał, że 

temat był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady 

Miasta Rzeszowa, podczas którego poinformował, że dyrektorzy szkół posiadają 

pomieszczenia, które mogą być zaadaptowane na gabinety stomatologiczne, 

natomiast ich uruchomienie zależy od podpisania przez lekarzy stomatologów 

kontraktów z Narodowych Funduszem Zdrowia.  

 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.  

 

Ad. 21.  

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XVIII/4/2015 stanowi załącznik  

nr 37 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok została przyjęta 

jednogłośnie (17 głosami „za”). 
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Ad. 22. 

Pani Agnieszka Tomaka – pracownik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu 

Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli do 

przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez 

ograniczenie emisji niskiej – etap III” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza Część 

2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 

rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr XVIII/14/2015 stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia woli do przystąpienia do realizacji projektu  

pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – 

etap III” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – 

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 

rozproszonych odnawialnych źródeł energii” została przyjęta jednogłośnie  

(18 głosami „za”). 

 

Ad. 23.  

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Kotula – złożył pisemnie zapytanie  

o treści:  

„Czy jest możliwość budowy parkingu na ulicy Dąbrowskiego przy pawilonie 

naprzeciwko Komendy Wojewódzkiej Policji?” 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Maria Warchoł – złożyła pisemnie zapytanie o treści:  

„Z informacji otrzymanej od administracji Osiedla Krakowska – Południe wynika, że 

na osiedlu ulice miejskie odśnieża w okresie zimowym administracja, a nie służby miejskie. 

Jeżeli tak jest, to w jaki sposób jest to uregulowane, a wiec rozliczane? Czy w tej sprawie jest 

jakaś umowa/porozumienie z administracją osiedla, czy też Rzeszowską Spółdzielnią 

Mieszkaniową?” 
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Radna Miasta Rzeszowa – Pani Maria Warchoł – złożyła pisemnie interpelację  

o treści:  

„Od lipca br. zdarzają się okresowo po kilka dni sytuacje, że mieszkańcy Osiedla 

Krakowska – Południe mają w kranach zanieczyszczoną ciepłą wodę. Takie sytuacje były  

w lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku. W poprzednich latach bywały okresowe, najczęściej 

dwutygodniowe, przerwy w dostarczaniu podgrzanej wody związane z oczyszczaniem/ 

konserwacją instalacji wymienników. Mieszkańcy otrzymywali rekompensatę. Obecnie liczniki 

się kręcą, a woda nie jest zdatna do użytku. MPEC nie traci na przerwach konserwacyjnych,  

a użytkownicy płacą za wodę, która nie nadaje się do użycia. Uciążliwość takiej sytuacji 

potęguje fakt, iż mieszkańcy nie są informowani, kiedy zanieczyszczona woda pojawi się  

w kranach. Wyjaśnienia w prasie na temat niskiego poziomu wód w letnich miesiącach nie 

wyjaśniają problemu. Krążą opinie, iż fakt tegorocznego zanieczyszczenia wody tlenkiem 

żelaza/rdzą, wynika z zastosowania innej metody (bezprzerwowej) konserwacji urządzeń  

w wymiennikowniach. Proszę o wyjaśnienie i podjęcie odpowiednich działań, aby takie sytuacje 

się nie powtórzyły”. 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak – złożyła pisemnie interpelację 

o treści:  

„Zwracam się prośbą o wprowadzenie do budżetu miasta na 2016 rok – środków 

niezbędnych na budowę drogi prowadzącej z E4 do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. 

Wnioskowana trasa drogi jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 254/6/2013 po południowej stronie ul. Lwowskiej i oznaczona, jako  

KL. Hospicjum od lat boryka się z problemem dojazdu do siedziby, a dogodny dojazd dla 

działalności hospicjum jest niezbędny ze względu na prowadzoną działalność: przewożenie 

chorych dzieci, odwiedziny rodziców, przyjazd i dojazd służb medycznych”. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Mirosław Kwaśniak – złożył pisemnie interpelację  

o treści:  

„Proszę o rozpatrzenie możliwości zakupu przez miasto samochodu osobowego na 

potrzeby Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Fundacja powstała w 2006 r. i obecnie swym 

zasięgiem, związanym z pomocą kierowaną dla ciężko chorych dzieci obejmuje całe 

województwo w promieniu 100 km. Do 50 chorych dzieci wyjeżdża tylko 10 samochodów „Fiat 
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Panda”, a potrzeby są znacznie większe, aby rozwiązać jeden z wielu problemów, jakim jest 

transport”. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender – złożył pisemnie interpelację  

o treści:  

„W imieniu mieszkańców ul. Arystokrackiej i ul. Krakowskiej nr 395 – 403 oraz posesji 

położonych równolegle, zwracam się z prośbą o uwzględnienie w planach budżetowych miasta 

montażu ekranów wyciszających wzdłuż ul. Krakowskiej do granic miasta. Informuję również, 

iż wzdłuż tej ulicy już wcześniej posesje położone w tym obszarze narażone były na olbrzymi 

hałas, zarówno w dzień jak i w nocy, a oddanie do użytku części drogi S19 oraz zajezdni 

autobusowej spowodowało nasilenie ruchu i znacznie pogorszyło dotychczasową sytuację”. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender – złożył pisemnie interpelację  

o treści:  

„Panie Prezydencie, 

zgodnie z podjętą uchwałą intencyjną nt. budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego 

przy ul. Wyspiańskiego, serdecznie proszę o wpisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2016 i 2017 środków zabezpieczających powstanie ww. inwestycji w kwocie 8 mln złotych. 

Informuję, iż inwestorem zadania będzie Klub Resovia z siedzibą w Rzeszowie przy  

ul. Wyspiańskiego 22. Pozostałe środki zabezpieczone będą w Ministerstwie Sportu  

i Samorządzie Województwa Podkarpackiego. Podsumowując informuję, iż jest to wielka 

szansa na stworzenie w stolicy Województwa Podkarpackiego obiektów lekkoatletycznych na 

potrzeby mieszkańców Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego o wysokim standardzie”. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Sławomir Gołąb – złożył pisemnie zapytanie o treści:  

„Czy istnieje zagrożenie, że planowana kładka nad zalewem pierwotnie przeznaczona 

dla pieszych i rowerzystów będzie zrealizowana w formie mostu drogowego także dla 

samochodów? Czy istnieje możliwość zbudowania bezkolizyjnego skrzyżowania (wiaduktu)  

ul. Kwiatkowskiego z ul. Powstańców Warszawy?” 
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Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – złożył pisemnie wniosek o treści:  

„Szanowny Panie Prezydencie, 

w imieniu mieszkańców Osiedla Piastów, zwracam się z wnioskiem o podjęcie niezbędnych 

działań w celu przywrócenia oświetlenia schodów na ww. osiedlu, w obszarze działek  

1597/9 oraz 1598/14. Brak zapewnienia odpowiedniej widoczności w tym rejonie nie tylko 

pogarsza jakość i komfort życia mieszkańców, ale przede wszystkim negatywnie wpływa na 

poziom bezpieczeństwa”. 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Danuta Solarz – złożyła pisemnie wniosek o treści:  

„Wnioskuję o informowanie mieszkańców Rzeszowa o wysokim poziomie szkodliwych 

pyłów w powietrzu. Ma to na celu ostrzeżenie głównie rodziców małych dzieci, chorujących na 

astmę, osoby starsze, by w tym dniu ograniczali wychodzenie z domu”. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – złożył pisemnie interpelację  

o treści:  

„Proszę o informację dotyczącą zgłoszonego problemu przez mieszkańców Osiedla 

Przybyszówka, dotyczącego budowy drogi S19 i wiaduktu nad ulicą Dębicką. Pracownicy tej 

budowy parkują swoje auta w sposób, jaki utrudnia przejście wzdłuż ulicy po obu stronach.  

Wg mieszkańców dochodzi do zagrożenia wypadkami, zwłaszcza w godzinach rannych  

i popołudniowych, gdy dzieci idą lub wracają ze szkoły. Zwracam się z prośbą, by wysłać Straż 

Miejską, aby sprawdzić te informacje i ewentualnie zainterweniować, by rozwiązać ten 

problem”. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – złożył pisemnie interpelację  

o treści:  

„Proszę o informację dotyczącą działań podjętych w sprawie ustawienia wiaty 

przystankowej na skrzyżowaniu ul. Dębickiej i Ustrzyckiej. Wiata miała być ustawiona na 

prywatnym gruncie mieszkańca, który zgłaszał zastrzeżenia. Poprosiłem Panią Annę Kowalską 

– Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, by wysłała pracownika, który poprowadzić 

rozmowę i ustalić warunki, na jakich miasto mogłoby ustawić to zadaszenie na prywatnym 

gruncie. Nadmieniam, że już została położona kostka brukowa. Wiata przystankowa jest przede 
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wszystkim potrzebna dla dużej ilości dzieci, które rano jadą MPK do szkoły podstawowej i stoją 

często w deszczu”. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – złożył pisemnie interpelację  

o treści:  

„Proszę o informację dotyczącą działań podjętych przez miasto w sprawie pojawiających 

się informacji od mieszkańców o coraz większej ilości automatów do gier hazardowych na 

terenie miasta Rzeszowa. Czy sprawdzono legalność, jaka jest ich liczba, czy są zgłoszenia 

dotyczące użytkowania ich przez niepełnoletnich i młodzież? Czy miasto ma stosowne 

opracowania dotyczące ewentualnego negatywnego wpływu tego typu gier rozrywkowych na 

mieszkańców i młodzież?” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – złożył pisemnie interpelację  

o treści:  

„Zwracam się z apelem do władz miasta, by w uchwale dotyczącej strefy płatnego 

parkowania dokonać stosownej zmiany dotyczącej odpłatności za użytkowanie wymienionej 

strefy przez osoby niepełnosprawne. Zmiana dotyczyłaby wprowadzenia bezpłatnego 

parkowania dla osób niepełnosprawnych w całym obszarze zaplanowanej strefy, nie tylko jak 

obecnie w miejscach specjalnie dla tych osób wyznaczonych i oznakowanych. Brak tej zmiany 

spowoduje, że osoba niepełnosprawna w przypadku zajętego miejsca oznakowanego, będzie 

musiała zaparkować w innym już nieoznakowanym miejscu, co pociąga za sobą obowiązek 

uiszczenia stosownej opłaty w ciągu 10 minut. Dojazd do parkometru i skorzystanie z niego 

jest kłopotliwe, a czasem niemożliwe m. in. ze względu na zbyt wysoko umieszczoną klawiaturę 

i przyciski, nie wspomnę już o okresie zimowym i związanych z tym utrudnieniach poruszania 

się na wózku”. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – Pan Andrzej Dec – złożył ustnie 

interpelacje o treści:  

„W imieniu mieszkańców ul. Bernackiego proszę o dostawienie 2 – 3 latarni na tej 

ulicy”. 

 

 



46 
 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – złożył ustnie wniosek o treści:  

„W związku z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania wnioskuję, aby powrócić do 

koncepcji budowy niezbędnej ilości parkingów np. w formie parkingów wielopoziomowych”. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender – złożył ustnie wniosek o treści:  

„Wnioskuję o wprowadzenie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, dzięki 

której mogliby oni parkować za darmo w dowolnym miejscu płatnej strefy”.  

 

Ad. 24.  

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres 

od 13 października do 4 listopada 2015 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 39 do 

protokołu).  

 

Na XVIII sesji odbytej w dniu 17 listopada 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XVIII/366/2015 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr XVIII/367/2015 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2015 r. 

3. Uchwała Nr XVIII/368/2015 – zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji. 

4. Uchwała Nr XVIII/369/2015 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2015 roku. 

5. Uchwała Nr XII/370/2015 – w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne. 

6. Uchwała Nr XVIII/371/2015 – w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa. 

7. Uchwała Nr XVIII/372/2015 – w sprawie ustanowienia na drogach publicznych 

miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz 

wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej 

i sposobu ich poboru. 
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8. Uchwała Nr XVIII/373/2015 – w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto 

Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu 

płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 

9. Uchwała Nr XVIII/374/2015 – w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 252/4/2013 przy al. W. Witosa  

w Rzeszowie. 

10. Uchwała Nr XVIII/375/2015 – w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 251/3/2013 – część 1 w rejonie  

ul. Białogórskiej w Rzeszowie. 

11. Uchwała Nr XVIII/376/2015 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 277/14/2015 w rejonie 

skrzyżowania ul. Podkarpackiej i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie. 

12. Uchwała Nr XVIII/377/2015 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Granicznej i Zielonej. 

13. Uchwała Nr XVIII/378/2015 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

14. Uchwała Nr XVIII/379/2015 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości przy Al. Piłsudskiego. 

15. Uchwała Nr XVIII/380/2015 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Kopisto. 

16. Uchwała Nr XVIII/381/2015 – uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia 

dotychczasowej kategorii niektórych dróg publicznych w Rzeszowie. 

17. Uchwała Nr XVIII/382/2015 – w sprawie ustalenia kierunków działania dla 

Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących wprowadzenia bezpłatnych biletów 

komunikacji miejskiej w okresie zimowym dla uczniów rzeszowskich szkół 

podstawowych, których opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od 

osób fizycznych w Gminie Miejskiej Rzeszów. 

18. Uchwała Nr XII/383/2015 – w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania  

z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. 

19. Uchwała Nr XVIII/384/2015 – w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. 
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20. Uchwała Nr XVIII/385/2015 – w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego 

podejmowania działań w kierunku zachęcania lekarzy stomatologów do 

otwierania gabinetów stomatologicznych w szkołach. 

21. Uchwała Nr XVIII/386/2015 – zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok. 

22. Uchwała Nr XVIII/387/2015 – w sprawie wyrażenia woli do przystąpienia do 

realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie 

emisji niskiej – etap III” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza 

Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności 

energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku                                

z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad dokonał zamknięcia XVIII sesji Rady 

Miasta Rzeszowa. 

 

Obrady trwały od godz. 8.30 do godz. 17.20. 

Na tym protokół zakończono. 

 
Protokołowała:  
 
Marta Perlak                                
                                                                                            Przewodniczący  
                                                                                      Rady Miasta Rzeszowa 
 
 
                                                                                               Andrzej Dec 
       Dyrektor  
Biura Rady Miasta  
 
 
Mirosław Kubiak 
 

 


