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Protokół Nr XXII/1/2016 

z XXII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 26 stycznia 2016 r. w sali posiedzeń 

Ratusza, ul. Rynek 1.  

Na ustawowy stan 25 radnych w XXII sesji uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 

wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik  

nr 1 do protokołu). 

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

i prowadził obrady. Powitał: radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), 

Prezydenta Miasta i jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu), dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta i kierowników jednostek 

współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu) oraz zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr  

4 do protokołu). Następnie przedstawił proponowany porządek obrad XXII sesji Rady Miasta 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku 

obrad: 

1. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 12a – projektu uchwały  

w sprawie zmian Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. 

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

2. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 13a – projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych 

położonych w Rzeszowie przy ul. Kopisto. 

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

 
3. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 16a – projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy  

ul. Towarnickiego. 

Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących. 

4. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 16b – projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy 

ul. Kotuli. 
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Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
5. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 23a – projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Modernizacja systemów 

kanalizacyjnych w Rzeszowie” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa  

w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020. 

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

6. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 23b – projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości zieleni miejskiej 

w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości 

środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020.” 

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

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zaproponował, aby w pkt 9 porządku 

obrad, w miejsce informacji na temat kosztów likwidacji gimnazjów, z uwagi na brak danych, 

wprowadzić projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie zmiany art.  

42 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

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

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zawnioskowała, w związku z materiałem przesłanym 

radnym przez Przewodniczącego Rady w sprawie zmiany zasad przeprowadzania wyborów 

Rad Osiedli, o wprowadzenie - w pkt 23c - informacji na temat proponowanych zmian  

w Statutach Osiedli. 

 
Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt 7 - uchwała w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 279/2/2016 przy 

ul. Heleny Marusarzówny w Rzeszowie. 

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (21 głosami „za”). 
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Rada Miasta przyjęła następujący porządek obrad:  

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

 
2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 

 
3. Oświadczenia i informacje. 

 

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025 
(druk: XXII/11/2016). 
 

5. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 140/1/2006-II Staroniwa Północ w Rzeszowie (druk: 
XXII/10/2016). 
 

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie 
(druk: XXII/8/2016). 

 
7. Uchwała w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie inwestowania na terenach 

przyłączonych (druk: XXII/7/2016). 
 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie zmiany art. 42 ust. 2 Karty 
Nauczyciela. 
 

9. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Rzeszowie (druk: 
XXII/3/2016). 
 

10. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  
w Rzeszowie (druk: XXII/5/2016). 
 

11. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Rzeszowie (druk: XXII/6/2016). 
 

12. Uchwała w sprawie zmian Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. 
 

13. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych 
ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 
korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie 
(druk: XXII/1/2016). 
 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
zabudowanych położonych w Rzeszowie przy ul. Kopisto. 
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15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Załęskiej. 

 
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza. 
 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  
w Rzeszowie  przy ul. Słonecznikowej. 
 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego. 
 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Kotuli. 

 
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. 
 

21.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Św. Floriana. 
 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Armii 
Krajowej. 
 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  
ul. Aleksandra Zelwerowicza. 

 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Projektant”). 
 

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (działka nr 280/14 na 
działkę nr 280/9). 
 

26. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości 
niezabudowanych, zajętych pod pas drogowy ul. Połonińskiej. 
 

27. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Modernizacja systemów 
kanalizacyjnych w Rzeszowie” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa  
w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020.”  
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28. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości zieleni 
miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa” w ramach działania 2.5 Poprawa 
jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014 – 2020.” 
 

29. Informacji na temat proponowanych zmian w Statutach Osiedli. 
 

30. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli (druk: XVIII/12/2015). 
 

31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Rzeszów w znaku 
towarowym (druk: XXII/2/2016). 

 
32. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (druk: XXII/4/2016). 

 

33. Interpelacje i zapytania. 
 

34. Wolne wnioski i sprawy różne.    
                                                                                                                
Opinie i wnioski Komisji do porządku obrad XXII sesji Rady Miasta stanowią załącznik  
nr 6 do protokołu. 

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 

Ad.1 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

(projekt uchwały, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowi  załącznik nr 7 do 

protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta została przyjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym  

i 2 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 2 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r (projekt uchwały, wraz  

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

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. została 

przyjęta 15 głosami „za”, przy 6 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 3 

1. Rada Miasta bez uwag przyjęła Protokołu Nr XXI/1/2015 z XXI sesji Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2015 r. 

2. Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - poinformował, że: 

- Most im. Tadeusza Mazowieckiego został wybrany jednym z 10 najciekawszych  

i najbardziej spektakularnych inwestycji samorządowych w 2015 roku w Polsce (wg. 

rankingu dziennika „Puls Biznesu”), 

- Konkurs na najlepiej oświetloną gminę i miasto w 2015 roku - Miasto Rzeszów 

otrzymało I nagrodę za oświetlenie świąteczne i II nagrodę za oświetlenie drogi  

od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z iluminacją mostu na rzece Wisłok, 

oświetlenie węzła drogowego: Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska, realizowane  

w ramach Projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta 

Rzeszowa i okolic, oraz oświetlenie ul. Karola Wojtyły.  

3. Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa - poinformowała, że w Urzędzie 

Miasta była przeprowadzona kompleksowa kontrola przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. Kontrola zakończyła się bardzo dobrą oceną dla Miasta. 

4. Radny Pan Mirosław Kwaśniak – przekazał radnym artykuły prasowe pt.:  

- „Aktywne słuchanie niezastąpionym kluczem w relacjach międzyludzkich”, 

- „Granice wolności słowa przy wykonywaniu funkcji radnego”. 

5. Radny Pan Grzegorz Koryl – stwierdził, że radni nie otrzymali informacji,  

w związku z podjętą Uchwałą Nr XVIII/382/2015 w sprawie ustalenia kierunków 

działania dla Prezydenta Miasta dotyczących wprowadzenia bezpłatnych biletów 

komunikacji miejskiej w okresie zimowym dla uczniów rzeszowskich szkół 

podstawowych,  odnośnie kosztów wprowadzenia proponowanego rozwiązania  

w Rzeszowie. 

 
Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej – przekazał 

radnym odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego na pismo Komisji przedstawiające 

wyliczenie potencjalnych strat finansowych, powstałych w wyniku wprowadzenia 

dodatkowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów (kserokopia pisma 

ZTM.SS.5181.24.15EA z 15 grudnia 2015 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 
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Ad. 4 

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

uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025 (projekt 

uchwały, wraz z załącznikami, mapami i uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 10 do protokołu). 

 
Prof. Aleksander Noworól - przedstawił prezentację głównych założeń Strategii Rozwoju 

Miasta Rzeszowa do 2025 roku (prezentacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

 
Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - zgłosiła poprawkę 

autorską polegającą na dodaniu, przy przedsięwzięciu pod hasłem „Kompleksowe odmulanie 

zalewu rzeszowskiego”, jako opisu przedsięwzięcia i celu, zapisu: „jako konieczność  

z powodu potrzeby utrzymania prawidłowej funkcji ujęcia wody pitnej”.  

 
Radny Pan Robert Kultys – stwierdził, że przedstawiona strategia rozwoju Rzeszowa 

została przygotowana bardzo rzetelnie, w oparciu o prawidłowo przyjęte i określone dane. 

Zauważył, że bardzo szczegółowo zostały przedstawione informacje dotyczące stanu Miasta  

i procesów zachodzących w ostatnich latach. Dodał, że także na uwagę zasługują  dane 

przedstawione w części II opracowania, tj. ekspercka prognoza rozwoju miasta  

i wskazanie propozycji, które ten rozwój będą warunkować. Dodał, że przedstawione 

propozycje nie są obowiązujące dla władz Rzeszowa. Została przeprowadzona analiza, która 

wykazała mankamenty, ale też wskazuje potrzeby i kierunki działań, jakie powinny być 

podejmowane w mieście przez kolejne kilkanaście lat. Rada Miasta oraz Prezydent Rzeszowa 

powinni swoje działania opierać na wskazówkach przedstawionych w strategii rozwoju. 

Stwierdził, że opracowanie dotyczące obszaru kultury i sztuki wzbudziło duże 

zainteresowanie wśród mieszkańców Rzeszowa. Zaprezentował opinie do strategii, np. 

odnośnie oceny działań Miasta w dziedzinie kultury: „Miasto nie tworzy warunków dla 

rozwoju środowisk artystycznych, oddolnych inicjatyw, pozwalających integrować lokalnych 

artystów i angażować mieszkańców miasta, a jednocześnie budować klimat  

i tworzyć tradycje artystyczno – kulturalne Rzeszowa, których do tej pory Miasto nie ma. 

Obecny system infrastruktury kulturalnej miasta Rzeszowa jest niewystarczający  

w stosunku do potrzeb rozrastającego się miasta i oczekiwań jego mieszkańców. Brakuje 

jednego, wielofunkcyjnego miejsca spotkań artystycznych, które pełniłoby jednocześnie 

funkcję centrum kultury, miejsca wystawienniczego, a także obiektu umożliwiającego 
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spędzenie czasu z kulturą, a więc wyposażonego w kawiarnię, czytelnię, miejsce na 

prowadzenie dyskusji, czy organizację spotkań i warsztatów. Miejsca dysponującego 

zapleczem do organizacji imprez kulturalno – artystycznych. W strategii zauważono także, że 

problemem jest brak animatorów kultury, ośrodek nie kształci specjalistów w tym zakresie. 

Miasto nie ma bogatych tradycji współpracy środowisk twórczych. Środowiska artystyczne są 

rozproszone, a ograniczone środki finansowe, brak miejsc spotkań i wspólnej pracy oraz 

preferowana przez Miasto forma wspierania kultury zawężająca się do jednorazowych dużych 

imprez masowych nie sprzyja budowie rzeszowskiego środowiska artystycznego. Problemem 

Miasta pozostaje brak powiązań pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami oraz 

ukierunkowaniem na jednorazowe imprezy w dużej skali, które wprawdzie odbywają się 

cyklicznie, jednak nie pozwalają budować klimatu kultury i integrować środowisk 

twórczych”. Zauważył, że z przedstawionych opinii wynika bardzo wiele istotnych 

wniosków, które zostały przedstawione w strategii rozwoju. Miasto powinno wykorzystać 

propozycje przedstawione w poszczególnych częściach opracowania. Zwrócił także uwagę, że 

oferta rzeszowskich domów kultury jest bardzo ograniczona w stosunku do potrzeb  

i oczekiwań. W opracowaniu wykazano, że placówki te, w ostatnich latach, organizowały 

blisko dwukrotnie mniej imprez kulturalno – artystycznych, niż analogiczne instytucje np.  

w Białymstoku i trzykrotnie mniej niż w Lublinie. Dodał, że bardzo ważne w strategii są 

uwagi dotyczące funkcjonowania bibliotek publicznych. Rzeszów dysponuje stosunkowo 

łatwym dostępem do tych placówek, ale ich liczba jest znacznie mniejsza w porównaniu  

np. do ilości bibliotek w Lublinie. Jednocześnie, pod względem liczby czytelności  

w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, Rzeszów ma o wiele lepsze wskaźniki czytelnictwa,  

w porównaniu z Lublinem i Białymstokiem. Przytoczone w opracowaniu dane wskazują, że  

w Rzeszowie jest za mało bibliotek, w stosunku do potrzeb. Stwierdził, że należy rozważyć 

rozbudowę Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej lub budowę nowego obiektu,  

w którym miałaby siedzibę m.in. biblioteka publiczna, nowoczesny ośrodek kultury. 

Przypomniał, że wnioskował o budowę innowacyjnego centrum naukowo – edukacyjnego,  

z funkcją kulturalną. Stwierdził, że taki obiekt powinien w Rzeszowie powstać.  

 
Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - stwierdził, że w Rzeszowie bardzo 

dobrze funkcjonuje wiele jednostek kultury, np. Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Filharmonia 

Rzeszowska, Teatr „Maska”, Galeria Fotografii, Biuro Wystaw Artystycznych. W mieście 

odbywa się wiele imprez kulturalnych, koncertów np. w ramach „Stadionu Kultury”. 

Powstają, lub są remontowane osiedlowe domy kultury, w tym na terenach przyłączonych do 
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Rzeszowa. Poprosił o popieranie działań Miasta w zakresie budowy nowych obiektów, m.in. 

nowej szkoły muzycznej, centrum edukacyjnego typu „Kopernik”. 

 
Radny Pan Bogusław Sak - zwrócił uwagę na potrzebę działań związanych z zapewnieniem 

Miastu terenów do dalszego rozwoju funkcji metropolitarnych. Działania te powinny być 

połączone m.in. z kontynuacją poszerzania granic administracyjnych Rzeszowa. 

Poinformował, że na podstawie strategii rozwoju, Komisja Gospodarki Komunalnej 

wypracuje najważniejsze cele i kierunki swojego działania. Jednym z elementów będących  

w gestii zainteresowania będzie budowa drogi lokalnej wzdłuż Wisłoka, która powinna zostać 

zrealizowana jako kontynuacja budowy tzw. Wisłokostrady. Zauważył, że w proponowanych 

rozwiązaniach dotyczących budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego brak jest 

powiązania komunikacyjnego z istniejącą siecią dróg, tj. nie zaplanowano wjazdu i wyjazdu. 

Plany powinny dotyczyć powiązania centrum komunikacyjnego z planowaną Wisłokostradą. 

Podkreślił, że bardzo ważnym problemem, ujętym w strategii rozwoju, jest zabezpieczenie 

Miasta w zakresie dostarczania wody pitnej. Dodał, że jednym z najważniejszych zadań, m.in. 

w zakresie retencji wód, zabezpieczenia pozyskiwania wody pitnej dla mieszkańców, 

spełniania funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej, jest odmulenie zalewu rzeszowskiego. 

Zauważył, że w strategii poruszono także bardzo ważny temat związany z niską emisyjnością. 

Wskazane kierunki działań, opracowane na podstawie programów przyjętych już przez Radę 

Miasta, powinny być realizowane. Stwierdził, że Miasto powinno wprowadzać rozwiązania 

zachęcające mieszkańców do zmiany źródeł pozyskiwania ciepła, przy jednoczesnych 

staraniach o pozyskiwanie środków unijnych na działania proekologiczne. Podkreślił jak 

ważne dla Miasta są działania w zakresie segregacji odpadów komunalnych, w tym budowa 

kompostowni i zakładu utylizacji. Dodał, że Komisja Gospodarki Komunalnej, w swoich 

pracach, będzie korzystać z opracowania. 

 
Radny Pan Waldemar Kotula - stwierdził, że: „Dokument ten  w części diagnostycznej jak  

i w części analizy SWOT wskazuje na brak myślenia strategicznego w takich obszarach jak 

sport i turystyka. W analizie SWOT są wymienione takie punkty jak: brak promocji sportu, 

turystyki, brak współpracy na rzecz rozwoju sportu, niedostosowanie bazy sportowej do 

potrzeb mieszkańców. Jest też główny punkt – brak infrastruktury sportowej dla rozwoju 

miasta Rzeszowa. W części 5, w wykazie przedsięwzięć, na 132 pozycje nie ma ani jednej 

dotyczącej rozwoju infrastruktury sportowej. Czyżby strategia rozwoju sportu w Rzeszowie 
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nie była istotna? Imprezy sportowe cieszą się dużą popularnością, np. żużel, czy imprezy 

odbywające się w Hali Podpromie.” 

 
Radny Pan Wiesław Buż - poinformował, że Rada Miasta przyjęła strategię rozwoju sportu  

i kultury w Rzeszowie. Opracowanie to zawiera szczegółowo rozpisane zadania w zakresie 

funkcjonowania i rozwoju sportu oraz kultury w mieście. Stwierdził, że przyjęte dokumenty 

zawierają informacje o potrzebach w tym zakresie i wytyczają kierunki działań, a więc nie 

muszą być powielone w strategii rozwoju Miasta.  

 
Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - stwierdził, że w Rzeszowie baza 

sportowa jest bardzo dobra. Powstaje wiele obiektów, np. nowe hale sportowe, korty 

tenisowe, boiska sportowe.  

 
Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że przyjęcie Strategii 

Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2025 roku jest jedną z najważniejszych decyzji jaką podejmie 

Rada Miasta w obecnej kadencji. Dokument ten będzie podstawą działań związanych  

z rozwojem Rzeszowa, w kontekście rozwoju regionalnego. Zauważył, że strategię należy 

rozważać jako jeden dokument składający się z kilku elementów. Jednym  

z nich jest analiza SWOT, w której zostały wskazane słabsze strony i zagrożenia dla Miasta. 

W pozostałych częściach wskazane są pozytywne opinie, propozycje rozwiązań, 

przedstawione są konkretne działania, które umożliwią rozwój Rzeszowa. Odnosząc się do 

wypowiedzi dotyczącej braku ośrodka kultury stwierdził, że oprócz już prężnie działających 

jednostek tego typu, w Rzeszowie powstają nowe ośrodki, np. Związek Polskich Artystów 

Plastyków uruchomił Mini-Galerię, w której odbywają się wystawy, spotkania artystów  

a także został uruchomiony sklep. Dodał, że w mieście odbywa się wiele imprez 

kulturalnych,. Powstało wiele instytucji, powołano kilka stowarzyszeń artystycznych. 

Podziękował za przeprowadzenie konsultacji społecznych, które „pokazały obiektywny obraz 

Rzeszowa, wskazując jego mankamenty ale też i silne strony”. Było bardzo duże 

zainteresowanie mieszkańców i różnych grup strategią rozwoju. Większość uwag została 

uwzględniona w dokumencie przedłożonym Radzie Miasta. Podkreślił, że bardzo ważną 

częścią strategii jest wskazanie, co w najbliższych latach będzie „budowało przewagi 

konkurencyjne miast”. Zauważył, że jednym z najważniejszych czynników budujących naszą 

konkurencyjność, oprócz rozwoju infrastruktury, będzie budowa kapitału społecznego. 

Podkreślił, że strategia rozwoju powinna być wyznacznikiem prac władz Rzeszowa i Rady 

Miasta w najbliższych kilku latach. Dodał, że bardzo ważna, dla realizacji wyznaczonych 
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celów, będzie współpraca instytucji publicznych, instytucji pozarządowych i wszystkich 

interesariuszy związanych lub zainteresowanych rozwojem Rzeszowa.  

 
Radny Pan Stanisław Ząbek - nie zgodził się z zapisami w analizie SWOT, dotyczącymi 

terenów przyłączonych, gdzie wskazano słabą strukturę gospodarczą, komunalną  

i komunikację. Stwierdził, że po przyłączeniu sołectw do Rzeszowa nastąpiła znacząca 

poprawa w tym zakresie. Zauważył, że należy eksponować zagadnienia związane  

z bezpieczeństwem w mieście, w tym bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Pomimo 

dużych wysiłków w działaniach mających poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, np. 

poprzez realizację inwestycji związanych z zadaniem regulacji górnej Wisły, nie osiągnięto 

konkretnych efektów. Nie doprowadzono do odmulenia zalewu rzeszowskiego. Zadania 

bardzo ważnego w systemie ochrony przeciwpowodziowej oraz zabezpieczeniem poboru 

wody dla Rzeszowa. Nie została uregulowana rzeka Strug i Potok Młynówka. Podkreślił, jak 

ważne jest uregulowanie rzeki Strug dla całego systemu ochrony przeciwpowodziowej 

Rzeszowa. Odnośnie układu komunikacyjnego terenów przyłączonych stwierdził, że cele 

zawarte w strategii rozwoju są bardzo dobrze wyszczególnione. Szczególnie, wskazana  

w opracowaniu, budowa części obwodnicy sołectwa Kielnarowa, w znaczący sposób 

usprawni komunikację na tym terenie. Wskazał, że ww. zadanie musi być połączone  

z prowadzoną przebudową al. Gen. Sikorskiego. 

 
Radny Pan Marcin Fijołek - zauważył, że w strategii rozwoju, pewne elementy dotyczące 

komunikacji miejskiej, zostały wskazane jako „słaba strona Miasta pod kątem punktualności 

i częstotliwości połączeń”. Stwierdził, że biorąc pod uwagę wprowadzenie strefy płatnego 

parkowania oraz ustalenie polityki Miasta związanej z zachęcaniem mieszkańców do 

korzystania z komunikacji miejskiej, należy podjąć działania eliminujące mankamenty 

wskazane w strategii rozwoju. Przypomniał, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie 

przyspieszenie prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu obejmującego rzekę Wisłok i zalew rzeszowski. Stwierdził, że  

w omawianym dokumencie, jako pozytyw, wskazano tereny przylegające do rzeki Wisłok 

jako jeden z istotnych elementów zasobów krajobrazowych, przyrodniczych i rekreacyjnych 

miasta. Należy więc podejmować działania zmierzające do ich ochrony, zabezpieczyć je, 

poprzez przyjęcie uchwały ustanawiającej plan zagospodarowania przestrzennego dla tego 

terenu, przed zabudową. Podkreślił, że ważnym atutem Miasta, na co wskazują autorzy 

strategii, jest „młoda struktura wieku mieszkańców Rzeszowa, wysoki poziom wykształcenia  
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i duża liczba studentów”. Stwierdził, że jest to duży kapitał Miasta, który należy wykorzystać. 

Jednocześnie w strategii wskazuje się problemy z wykorzystaniem tego potencjału.  

W strukturze osób bezrobotnych, osoby z wyższym wykształceniem stanowią 26% ogólnej 

liczby osób pozostających bez pracy. Miasto powinno podjąć odpowiednie działania, których 

celem będzie zmniejszenie liczby bezrobotnych, szczególnie młodych ludzi z wyższym 

wykształceniem. W podsumowaniu analizy SWOT, wiele ankietowanych osób, które brały 

udział w badaniach, wskazywało na problemy związane z rynkiem pracy w Rzeszowie i na 

problemy z tym związane. Najczęściej pojawiają się „wśród kwestii poruszanych przez 

badanych dotyczących rynku pracy pojawiają się wnioski związane z niską liczbą lokalnych, 

stabilnych miejsc pracy, z wyjątkiem handlu. Brakiem miejsc pracy dla ludzi młodych  

i wykształconych, oraz niskie zarobki”. Zauważył, że jest to kolejny obszar, który powinien 

być w kręgu zainteresowania Rady i władz Miasta. Kolejną sprawą, która powinna być  

w centrum zainteresowania Miasta, jest liczba mieszkań i ich dostępność. Podkreślił, że  

w Rzeszowie buduje się bardzo dużo mieszkań, ale jak wskazano w raporcie, ta liczba 

mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wciąż jest niższa od innych, przytoczonych  

w badaniu, miast. Mankamentem jest też zbyt mała liczba mieszkań komunalnych, co 

powoduje, że czas oczekiwania na przydział takiego lokalu jest długi. Zauważył, że  

w strategii rozwoju zostały wskazane kierunki działań i konkretne rozwiązania, które Miasta 

powinno wykorzystać w swojej dalszej działalności.  

 
Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - stwierdził, że w Rzeszowie rynek 

pracy, w stosunku do innych miasta, jest na dobrym poziomie. W mieście pracuje ok. 130 000 

osób. Odnośnie zarobków zauważył, że „są one na dobrym poziomie”. Pod względem 

średniej płacy, Rzeszów znajduje się na 6 miejscu w Polsce. Poinformował, że płace  

w mieście są wyższe niż np. we Wrocławiu, Bydgoszczy, Szczecinie, Białymstoku i wielu 

innych, dużych miastach. Odnosząc się do wypowiedzi w sprawie wskaźnika mieszkań  

w przeliczeniu na liczbę mieszkańców stwierdził, że wskaźnik ten nie odzwierciedla 

faktycznych danych. Zauważył, że w wielu dużych miastach trwa proces zmniejszania się 

liczby mieszkańców, np. w Białymstoku i Lublinie. W Rzeszowie jest odwrotne tendencja – 

liczba mieszkańców zwiększa się. W ostatnim okresie czasu liczba mieszkańców wzrosła  

o ok. 35 tysięcy osób.  

 
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że: „W strategii 

rozwoju została przedstawiona jedna, bardzo cenna, informacja dotycząca terenów 
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przyłączonych. Informacja ta potwierdza, że jest potrzeba inwestowania na terenach, które 

zostały przyłączone do Rzeszowa. W strategii wskazano braki w zaopatrzenie  

w infrastrukturę techniczną części terenów przyłączonych po 2005 roku. Jest to niezależna 

ocena przedstawiona przez zespół opracowujący strategię”. Zwrócił uwagę na potrzebę 

zmiany zapisu dotyczącego strefy płatnego parkowania. W dokumencie jest zapis, że  

w Rzeszowie nie funkcjonuje taka strefa. Przypomniał, że z dniem 1 stycznia 2016 roku, 

zgodnie z uchwałą Rady Miasta, w mieście została ustanowiona strefa płatnego parkowania.  

 
Radna Pani Danuta Solarz - odnosząc się do zapisów dotyczących „wzmocnienia 

potencjału możliwości leczenia w mieście.” Stwierdziła, że: „Brak jest w strategii głębszego 

odniesienia się do najważniejszych wyzwań naszych czasów, czyli problemu ludzi starszych  

i opieki nad nimi. Widzę potrzebę powstania w Rzeszowie oddziału geriatrycznego, na którym 

byliby leczeni ludzie starsi, gdyż ich choroby są wieloaspektowe. Należałoby także wzmocnić  

i rozbudować oddział paliatywny, opiekę domową. Jest to wyzwanie dla Miasta w tym 

zakresie. Drugim tematem, na który chcę zwrócić uwagę jest wizerunek Rzeszowa. W strategii 

jest zapisane – wypracowanie wizerunku Rzeszowa jako centrum innowacji gospodarczych, 

społecznych i proekologicznych, miasta gościnnego i przyjaznego dla odwiedzających. Brak 

jest wyróżnika Rzeszowa, który będzie charakterystycznym elementem Miasta. Takimi 

wyróżnikami powinien być przemysł lotniczy, inne firmy pracujące dla lotnictwa, 

specjalizujące się w nowoczesnych technologiach, np. klaster doliny lotniczej, Politechnika 

Rzeszowska kształcąca kadry na potrzeby lotnictwa, uczelnie naukowo – badawcze. Drugim 

elementem, który należy wskazywać jako wyróżnik, to jest szeroko pojęta informatyka.  

W Rzeszowie znajduje się największa w Polsce firma informatyczna Asseco Poland.  

W mieście jest dużo młodzieży z wykształceniem informatycznym. Jest duży potencjał 

edukacyjny w tej dziedzinie. Nie jest również wykorzystywane tranzytowe położenie Rzeszowa. 

Jest możliwość budowy infrastruktury z tym związanej, np. budować magazyny. Nie jest  

w dostatecznym stopniu wykorzystane bliskie sąsiedztwo z Ukrainą i Słowacją. W strategii 

Rzeszów został zaliczony do tzw. miast ściany wschodniej i z tego tytułu są pewne korzyści, 

ale także należy podkreślać, że miasto ma galicyjskie korzenie. Jest to wartość, którą należy 

podkreślać, nawiązywać do galicyjskiej tradycji z ich dobrymi cechami, m.in. takimi jak: 

wysoka tożsamość lokalna mieszkańców, zaangażowanie społeczne, długie tradycje 

samorządów, silne więzi rodzinne, przywiązanie do tradycji, przywiązanie do własnych 

korzeni, zaradność, pracowitość, otwartość i poczucie dumy z dziedzictwa historycznego, 

które w strategii zostało podkreślone.” 
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Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - nie zgodził się z twierdzeniem,  

iż Miasto nie wykorzystuje potencjału Doliny Lotniczej oraz rzeszowskich wyższych uczelni, 

w tym Politechniki Rzeszowskiej. Stwierdził, że w większości materiałów promocyjnych,  

w opracowaniach i opiniach zewnętrznych ekspertów, przemysł lotniczy oraz uczelnie wyższe 

są wymieniane jako jeden z głównych wyróżników Rzeszowa. Jest to także widoczne  

w wypowiedziach i opracowaniach wielu profesorów i specjalistów. Dodał, że podobna 

sytuacja ma miejsce w przypadku Asseco Poland. Firma jest postrzegana jako zagłębie 

informatyczne i jest powodem do dumy. Jej wizerunek jest często wykorzystywany m.in.  

w reklamach i materiałach promocyjnych.  

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

w analizie SWOT są przedstawione także dane, które określają dziedziny mające znaczenie 

dla rozwoju miasta oraz wyznaczają trendy w tych dziedzinach. Zauważyła,  

w nawiązaniu do wystąpienia radnej Pani Danuty Solarz, że w V Rozdziale strategii 

przedstawione są planowane przedsięwzięcia w powiązaniu z celami, m.in. w zakresie 

zdrowia. Celem jest zwiększenie dostępności do usług medycznych, w tym także dla osób 

starszych, opieki paliatywnej. Zamierzenia te zostały wpisane do działań strategicznych. 

Równocześnie zostały wskazane działania operacyjne polegające np. na budowie obiektów, 

zakupie urządzeń i wyposażenia.  

 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - stwierdził, że rozwój Miasta nie może opierać się tylko  

o proces poszerzania granic administracyjnych. Nie można przyjmować, że jest to jeden  

z najważniejszych czynników rozwoju. Zauważył, że należy skupić się także na tworzeniu 

sprzyjających warunków dla rozwoju Rzeszowa, jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia 

działalności gospodarczej, rozwoju edukacji, w tym szkolnictwa wyższego na bazie 

istniejących uczelni, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, wspieranie mieszkańców 

prowadzących działalność gospodarczą, tworzących nowe miejsca pracy. Dodał, że Miasto 

powinno inicjować i wspierać takie działania. Podkreślił, że bardzo ważnym elementem 

działania władz Rzeszowa powinien być rozwój systemu komunikacji miejskiej  

i infrastruktury technicznej. W strategii rozwoju ten problem jest opisany, łącznie z rozwojem 

powiązań komunikacyjnych w obszarze funkcjonalnym, tj. między innymi budową kolei 

aglomeracyjnej, budową systemu parkingów. Stwierdził, że podjęcie takich działań będzie 

skutkować tym, że Rzeszów w perspektywie kilku lat stanie się silnym ośrodkiem 

aglomeracyjnym. Ważnym czynnikiem rozwoju miasta, podkreślonym w omawianym 
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dokumencie, jest zagospodarowanie terenów miasta w sposób racjonalny pod względem 

przestrzennym i architektonicznym. Planowanie przestrzenne powinno mieć szczególna 

rangę. Przyznał, że: „W naszym mieście dokonała się duża zmiana. Miasto wypiękniało. Ale 

nie wpadajmy w samozachwyt. Podobne zmiany dokonują się w wielu innych miastach. 

Uważam, że jeżeli przedstawione propozycje zostaną zrealizowane, to Rzeszów bardzo 

szybko, w perspektywie 5, 10 lat przekroczy liczbę 200 tysięcy mieszkańców i stanie się silnym 

ośrodkiem miejskim.” 

 
Radny Pan Waldemar Kotula - zauważył, że jednym z zagadnień poruszonych  

w strategii, jako element strategiczny, jest punkt dotyczący rozwoju mieszkalnictwa 

komunalnego. Jednym z celów tego programu jest tworzenie miejskiego zasobu mieszkań 

komunalnych na wynajem.  Stwierdził, że „jest to dobry i zasadny cel strategiczny”, który 

należy w Rzeszowie zrealizować.  

 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Przedstawiona strategia rozwoju to 

rzetelna ocena rzeczywistości i wizja Miasta na przyszłość, przygotowana w oparciu  

o ocenę i konsultacje przeprowadzone z mieszkańcami. Warto zwrócić uwagę, że 

przedstawione mocne strony i szanse mają większą wagą i są trudniejsze do osiągnięcia niż 

przedstawione zagrożenia i słabe strony. To jest kluczowe dla naszego miasta, bo jeżeli mamy 

w Rzeszowie dodatni przyrost naturalny, co jest szansą dla miasta, mamy dobrą 

infrastrukturę, przedsiębiorczość, firmy outsourcingowe, nowe kierunki kształcenia i niskie 

koszty utrzymania, to te słabe strony wskazane w strategii są możliwe w przyszłości do 

zniwelowania, np. w zakresie  mieszkań komunalnych, poprawy stanu powietrza i planowania 

przestrzennego. Istotne jest, że prawie wszyscy mieszkańcy biorący udział w konsultacjach 

stwierdzili, że miasto jest idealne do życia. To jest istotne i kluczowe. Zwracam uwagę, że  

32 przedsięwzięcia wskazane do realizacji w przyszłości zostały ujęte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Miasta, między innymi budowa krytego lodowiska i teatru muzycznego. 

Bardzo dziękuję za wskazanie wymienionych zadań jako potrzebnych dla miasta Rzeszowa  

i mieszkańców.” Poprosiła o wyjaśnienia do zapisów dotyczących komunikacji miejskiej  

w Rzeszowie, gdzie w strategii wskazano m.in. brak punktualności w przejazdach. Zapytała, 

czy badania były przeprowadzone przed uruchomieniem  inteligentnego systemu 

transportowego.   

 
Pan Marcin Stopa - Sekretarz Miasta Rzeszowa - poinformował, odnosząc się do 

wypowiedzi w sprawie braku infrastruktury na terenach przyłączonych, że została wykonana 
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szczegółowa analiza dotycząca wszystkich inwestycji wykonanych na tych terenach. 

Przygotowując zestawienie brano pod uwagę wydatki budżetowe na zagospodarowanie 

konkretnych terenów. Na inwestycje zrealizowane na wszystkich przyłączonych terenach  

z budżetu Miasta zostały wydatkowane środki w wysokości 770 000 000 zł.  Dodał: 

„Potraktowanie tego zagadnienia w strategii jednym zdaniem jest tylko hasłem, które 

pokazuje dwie rzeczy – po pierwsze, po zainwestowaniu takich środków nadal pojawiają się 

oczekiwania i wnioski mieszkańców. To pokazuje jak ten teren byłby zurbanizowany dzisiaj, 

gdyby nie został przyłączony do Rzeszowa. Po drugie – pojawiają się nowe oczekiwania  

i konieczność inwestowania w infrastrukturę, co jest dowodem na rozwój tych terenów.  

W momencie uruchomienia terenów inwestycyjnych, po wykonaniu np. dróg, wodociągów  

i kanalizacji, otwierają się możliwości realizacji budownictwa jedno i wielorodzinnego, co 

powoduje konieczność dalszych inwestycji. W konsekwencji mieszkańcy w trakcie konsultacji 

zgłaszali uwagi i potrzeby w zakresie uzbrojenia terenów i wyposażenia ich w infrastrukturę. 

Na podstawie m.in. tych konsultacji zostały wprowadzone w strategii zapisy dotyczące 

braków w zaopatrzeniu w infrastrukturę techniczną części terenów przyłączonych. Rozwój 

terenów powoduje, że oczekiwania mieszkańców, czy podmiotów działających na tych 

terenach, będą systematycznie wzrastać. ” 

 
Prof. Aleksander Noworól - odnosząc się do zgłoszonych uwag i propozycji, powiedział: 

„Chciałbym podkreślić, że strategia rozwoju jest dziełem zespołu, któremu przewodziłem, 

Urzędu Miasta, Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa i mieszkańców. Ale przede wszystkim,  

z punktu widzenia samych zapisów, to tutaj kluczowe znaczenie mają ci wszyscy, którzy 

uczestniczyli w konsultacjach, którzy przedstawili na piśmie dokumenty. Kwestie 

diagnostyczne i pewne różnice, które mogą się pojawić, wynikają z tego, że w swoich pracach 

stosowaliśmy dwa podejścia. Podejście ilościowe, które głównie wynika ze statystyki. Pewne 

dane być może zostały zmienione z uwagi na fakt, że strategia była pisana w połowie 

ubiegłego roku. Nie jest możliwe prowadzenie na bieżąco aktualizacji danych przy tak 

obszernym opracowaniu. Poszczególne dane zmieniają się bardzo szybko, co np. miało 

miejsce z ustanowieniem strefy płatnego parkowania. Odpowiednia korekta zapisu zostanie 

umieszczona w strategii rozwoju. Odnośnie krytycznych uwag dotyczących kultury i sportu – 

badania w tych dziedzinach były głównie jakościowe, tzn. rozmowa z organizacjami 

pozarządowymi głównie, związanymi ze sportem i kulturą, ujawnia rzeczywiście pewne 

deficyty. Dlatego też w strategii jest podpowiedź, pewne ukierunkowanie, żeby te deficyty  

w przyszłości korygować. Podobna kwestia dotyczy budownictwa komunalnego. Budownictwo 
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to jest pięta achillesowa naszego rozwoju w Polsce przez ostatnie lata. Główny Urząd 

Statystyczny w 2009 roku przestał monitorować budownictwo komunalne. Jest to duży 

problem na skalę całego kraju. Uznałem, na podstawie przeprowadzonych rozmów  

i przekazywanych sygnałów, że Rzeszów może stać się jednym z poligonów, gdzie podejmie się 

próby odbudowania zasobów komunalnych. To jest tylko sugestia zapisana w strategii, którą 

można kontynuować. Jestem zwolennikiem takiego podejścia do strategii rozwoju – to nie 

powinien być dokładny dokument. Uważam osobiście, że cała część dotycząca przedsięwzięć 

jest za szczegółowa. Uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwoju jest jednostronnicowym 

dokumentem z pięcioma załącznikami. Załącznik nr 5, obejmujący przedsięwzięcia, będzie 

można aktualizować, nie zmieniając całej strategii. Jest to kwestia dostosowania pewnych 

interwencji do tego co się dzieje w rzeczywistości, w otoczeniu, do możliwości finansowych, 

do pewnej zgody społecznej na realizację przedsięwzięć, które są społecznie wrażliwe. Jest 

szereg tego rodzaju zagadnień, które w toku realizacji tej strategii będzie można weryfikować. 

Ważne jest, aby władze Miasta i Rada Miasta zaakceptowali tą najważniejszą strukturę celów 

głównych i szczegółowych. Natomiast system załączników, w których można weryfikować np. 

wartości  wskaźników, należy traktować jako dokument otwarty. Dokument wskazujący 

najważniejsze elementy związane z tworzeniem solidnych podstaw pod rozwój miasta i dobrą 

współpracę z mieszkańcami.”  

 
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025 

została przyjęta jednogłośnie (23 głosami „za”). 

 
Radni otrzymali: 

1) projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie zmiany art. 42 ust. 2 pkt  

2 Karty Nauczyciela, 

2) tekst autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Modernizacja systemów kanalizacyjnych w Rzeszowie” w ramach działania  

2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.”  

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zawnioskował o: 

1) wykreślenie z porządku obrad punktu 9 - informacja na temat kosztów likwidacji 

gimnazjów.  

Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych. 
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2. wprowadzenie do porządku obrad – w pkt 9 – projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska odnośnie zmiany art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym. 

Ad. 5 

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

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 140/1/2006-II Staroniwa Północ w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z załącznikami  

i mapami, przedstawiony na druku: XXII/10/2016 stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 140/1/2006-II Staroniwa Północ w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie (21 głosami „za”). 

 
Ad. 6 

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

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z załącznikami i mapami, przedstawiony na druku: XXII/8/2016 stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie została 

przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”). 

 
Ad. 7 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie inwestowania na terenach przyłączonych 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XXII/7/2016 stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu). 
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Radny Pan Marcin Fijołek - zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Nie rozumiem celu  

i zasadności podjęcia ww. uchwały. Dzisiaj Rada Miasta chce podjąć decyzję za Radę Miasta, 

która zostanie wybrana ewentualnie na kolejną kadencję w przypadku połączenia gmin. 

Mamy podjąć decyzje o dysponowaniu środkami, które będą w dyspozycji nowej Rady Miasta, 

co jest niezrozumiałe i budzi wątpliwości. Tym bardziej, że w pierwszej kolejności,  

w przypadku poszerzenia granic miasta Rzeszowa o gminę Krasne, powinni wypowiedzieć się 

mieszkańcy. To mieszkańcy powinni najpierw podjąć decyzję o ewentualnej zgodzie na 

połączenie gmin, jak również organy samorządowe gminy Krasne. Tylko zgodne wyrażenie 

woli tj. zgodnych uchwał Rady Miasta Rzeszowa i Rady Gminy Krasne w sprawie połączenia, 

będzie skutkować otrzymaniem bonusu finansowego. Dzisiaj, mając tak wiele niewiadomych, 

mamy podjąć decyzję. Nie widzę innego celu podejmowania takiej decyzji jak tylko cel 

pijarowy.” 

 
Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - poinformował, że projekt 

uchwały ma charakter deklaracji. Potwierdził, że połączenie miasta Rzeszowa z gminą Krasne 

może nastąpić tylko wtedy, gdy będą zgodne uchwały obu samorządów o połączeniu. 

 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Jest to swoista deklaracja 

intencji. W systemie społecznym i politycznym obowiązuje kontynuacja decyzji poprzednich 

władz. Nowe władze mają możliwość zmiany przyjętych rozwiązań, ale także mogą zachować 

wcześniejsze ustalenia. Intencją przedłożonego projektu uchwały w sprawie przeznaczenia 

dodatkowych dochodów na inwestycje na terenach przyłączonych jest sposób na zachęcenie 

mieszkańców Gminy Krasne do tego, żeby zechcieli w konsultacjach społecznych głosować za 

połączeniem obu gmin.” Poinformował, że podobna deklaracja została przyjęta przez gminę  

i miasto Zielona Góra, które połączyły się od 1 stycznia 2015 r. Przed połączeniem, Rada 

Miasta podjęła analogiczną uchwałę, która określała szczegółowo, jakie zobowiązania 

przejmie Miasto po połączeniu. Podjęta uchwała nie miała mocy prawnej w tym sensie, że nie 

byłoby możliwości wyegzekwowania przyjętych zobowiązań. Po połączeniu miasta i gminy 

Zielona Góra nastąpiły wybory nowej Rady, która realizuje podjęte wcześniej zobowiązania.  

 
Radny Pan Robert Kultys - zauważył, że przedłożony projekt uchwały „jest pewną formą 

zachęty, pijaru, dla mieszkańców gminy Krasne, żeby opowiedzieli się za połączeniem.” 

Zwrócił uwagę, że nie można porównywać rozwiązań przyjętych przez Radę gminy i miasta 

Zielona Góra z deklaracją proponowaną w projekcie uchwały. W Zielonej Górze został 

podpisany kontrakt obejmujący szczegółowy wykaz zamierzeń i inwestycji, które będą 
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realizowane na terenach przyłączonych. Kontrakt ten miał charakter polityczny i został 

zawarty za zgodą gmin i środowisk politycznych.  

 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - wyjaśnił: „Mieszkańcy gminy wiejskiej 

zainicjowali i zorganizowali referendum w sprawie połączeniu dwu jednostek, z intencją taką, 

że mieszkańcy wiejskiej części będą przeciw połączeniu. Przegrali to referendum. W efekcie 

rada gminy wiejskiej Zielona Góra została zmuszona, decyzją swoich mieszkańców, którzy  

w 56% opowiedzieli się za połączeniem, do podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na 

połączenie z miastem Zielona Góra.” 

 
Radny Pan Robert Kultys – zauważył, że w Radzie Miasta Rzeszowa brak jest konsensusu 

odnośnie rozdysponowania dodatkowych środków, które po połączeniu, będą w dyspozycji 

nowej Rady Miasta. Stwierdził, że: „Nie można oszukiwać mieszkańców. Biorąc pod uwagę 

potrzeby na Osiedlach, biorąc pod uwagę zaległości w wielu inwestycjach, przyszła Rada, 

wybrana po ewentualnym zgodnym połączeniu jednostek samorządowych, będzie decydować 

o podziale środków. Inna byłaby sytuacja, gdyby zawarto kontrakt  społeczny, lub polityczno 

– społeczny na etapie przed połączeniem gmin. W takim przypadku byłby on realizowany. 

Sytuacja jest inna w przypadku zgłoszenia przez Prezydenta Miasta deklaracji  

o przeznaczeniu środków na inwestycje, które będą realizowane na terenach przyłączonych. 

Jest to tylko deklaracja i nie ma możliwości wyegzekwowania od przyszłej Rady Miasta 

realizacji tego zobowiązania.” 

 
Radny Pan Wiesław Buż - zwrócił uwagę, że przyjęcie deklaracji „będzie sygnałem dla 

mieszkańców gminy Krasne, iż wolą obecnej Rady Miasta jest przeznaczenie środków na 

inwestycje realizowane na terenach przyłączonych.” Przypomniał, że Miasto uzyska 

dodatkowe środki, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tylko 

w przypadku dobrowolnego połączenia się gminy Krasne z miastem Rzeszów. Dodał, że 

zgodnie z przedłożoną deklaracją, środki te zostaną przeznaczone na inwestycje na terenach 

przyłączonych. Jest to sygnał dla mieszkańców i Rady Gminy Krasne, zachęcający do 

podjęcia decyzji o połączeniu się z miastem Rzeszów.  

 
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zwrócił uwagę, że zapisy  

§ 1 ust. 2 w projekcie uchwały wskazują, iż Miasto będzie przeznaczać środki na inwestycje, 

które będą realizowane na wszystkich przyłączonych terenach, a nie tylko na terenie gminy 

Krasne. Jest to także powtórzone w uzasadnieniu, gdzie przytoczone są uchwały Rady Miasta, 
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tj. Uchwała Nr XVIII/370/2015 i Uchwała Nr XVIII/371/2015, które dotyczą przyłączenia do 

Rzeszowa np. sołectw Bzianka, Miłocin, Pogwizdów.  Odnosząc się do wypowiedzi  

w sprawie inwestowania na terenach połączonych gminy i miasta Zielona Góra stwierdził, że 

brak jest podobieństw w sposobie przeznaczenia środków na inwestycje na ww. terenach  

z propozycją przedstawioną w projekcie uchwały. W przypadku Zielonej Góry został 

uzgodniony i podpisany kontrakt, w którym bardzo szczegółowo opisano zakres inwestycji, 

termin ich realizacji oraz wysokość nakładów. Podkreślił, że po połączeniu się gminy Krasne 

z miastem Rzeszów nastąpi wybór nowej Rady Miasta oraz wybór Prezydenta. Nowe władze 

będą podejmować decyzje, m.in. o sposobie wydatkowania środków z budżetu Miasta  

i inwestycjach. Dodał, że nie powinno podejmować się zobowiązań, szczególnie co do 

sposobu wydatkowania środków budżetowych i zakresu inwestycji, które będą musiały być 

realizowane przez kolejną Radę Miasta. Zgodnie z przedstawioną propozycją, okres 

inwestowania na terenie przyłączonym wyniesie 5 lat. Stwierdził, że nie można przyjmować 

zobowiązania, iż wszystkie środki otrzymane w formie bonusa zostaną przeznaczone tylko na 

inwestycje realizowane na terenie przyłączonym, biorąc pod uwagę potrzeby występujące na 

Osiedlach. Dodał, że środki z budżetu Miasta powinny być dzielone proporcjonalnie, biorąc 

np. pod uwagę potrzeby inwestycyjne na poszczególnych Osiedlach i liczbę mieszkańców.  

 
Radny Pan Waldemar Kotula - stwierdził, że podjęcie uchwały, w chwili obecnej, jest 

bezprzedmiotowe. Poinformował, że w gminie Krasne zakończyły się konsultacje i odbywa 

się liczenie głosów. Wstępne wyniki głosowania wskazują, że mieszkańcy opowiedzieli się 

przeciwko połączeniu gminy Krasne z Rzeszowem.  

 
Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - powitał Pana Arkadiusza 

Wiśniewskiego – Prezydenta Miasta Opola. 

 
Pan Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent Miasta Opola – podziękował za zaproszenie. 

Poinformował, że celem wizyty jest zapoznanie się z procesem poszerzania granic 

administracyjnych Rzeszowa, który trwa od kilku lat. Dodał, że miasto Opole chce 

wykorzystać zdobyte przez Rzeszów doświadczenia w tym temacie. 

 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o informację na temat podziału 

i organizacji jednostek pomocniczych w Opolu oraz planowanych zmianach organizacyjnych. 
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Pan Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent Miasta Opola - powiedział: „Władze miasta Opola 

są nastawione proobywatelsko, prospołecznie. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy mieli duży 

udział w sprawowaniu władzy. Aby mieli poczucie, że decyzje, które podejmujemy, są 

decyzjami wspólnymi. Jest szereg instrumentów, z których już korzystamy, ale są i takie, które 

trzeba udoskonalić. Jednym z takich instrumentów jest budżet obywatelski, bardzo popularny 

w Opolu. Innym instrumentem są rady dzielnic. Opole przez lata, było de fakto bez 

samorządów w tym sensie, że działała Rada Miasta i Zarząd Miasta kierowany przez 

prezydenta, potem jednoosobowo Prezydent, natomiast nie było żadnej struktury poniżej. 

Opole ma fatalnie ułożone okręgi wyborcze, ustalone kilkanaście lat temu, utworzone 

konkretnie pod osoby startujące w wyborach. Była to patologia, która skończyła się tym, że 

Prezydent Opola został skazany na karę więzienia. Tak ułożono okręgi wyborcze, że nie ma 

związku pomiędzy radnymi a mieszkańcami. Doszło do upolitycznienia samorządu w Opolu. 

W pewnym momencie praktycznie w Radzie byli tylko reprezentanci z poszczególnych partii. 

Nie chcę powiedzieć, że to jest źle, ale samorząd ma tę specyfikę, że powinno być więcej tzw. 

obywatelskości w samorządzie. Stąd pomysł, żeby wprowadzić samorząd na szczeblu niższym 

i stworzyć, szczególnie w dzielnicach peryferyjnych, tzw. rady dzielnic, działających na 

podobnych zasadach jak rady sołectw funkcjonujących w wioskach ościennych. Taka rada 

dzielnic, zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, musi liczyć 15 radnych. Jest to trochę 

kłopotliwe, ponieważ nie zawsze jest tyle osób chętnych do pracy. Są to funkcje niepłatne. 

Tylko przewodniczący zarządu dzielnicy otrzymuje ryczałt w wysokości ok. 100 zł miesięcznie 

na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Rady dzielnic, ze swojego grona 

wybierają Zarząd w liczbie od 3 – 5 osób. Obecnie funkcjonuje w Opolu 9 rad dzielnic. 

Docelowo planuje się powołanie ok. 15 – 17 rad. Każda z rad dysponuje swoim własnym 

budżetem, w wysokości 100 000 zł na inwestycje i budżetem na organizację różnych wydarzeń 

lokalnych, integracyjnych. Wysokość tych środków jest określona proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców i wynosi od kilku do kilkunasty tysięcy złotych.” 

 
Radna Pani Danuta Solarz - zapytała, czy poszerzanie granic Opola powiązane jest  

z budowaną elektrownią przez Polską Grupę Energetyczną? 

 
Pan Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent Miasta Opola - odpowiedział: „Nie jest to 

działanie wprost. Chęć powiększenia Opola to przede wszystkim wypadkowa troski  

o przyszłość regionu. Jesteśmy najmniejszym regionem w Polsce. Województwo liczy mniej 

niż milion mieszkańców. Jest objęte depopulacją, czyli procesem ubywania mieszkańców. 
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Migracja za granicę, w połączeniu z malejącą liczbą urodzeń i starzeniem się społeczeństwa 

sprawia, że według różnych prognoz demograficznych, za kilka lat ubędzie mieszkańców 

Opola i regionu. W sąsiedztwie są duże ośrodki miejskie, duże województwa, np. Wrocław i 

Górny Śląsk  

z Katowicami. Ośrodki te wzmacniają proces migracji. Stawia to pod znakiem zapytania 

przyszłość naszego województwa. Stąd, jeżeli nie nastąpi wzmocnienie Opola, nie będzie 

szansy szybkiego rozwoju, tworzenia regionalnych i ponadregionalnych instytucji, to miasta  

i region stracą samodzielność. Oznaczać to będzie, że miliard euro, który jest w Regionalnym 

Programie Operacyjnym, który jest przeznaczony dla Województwa Opolskiego, zostanie 

skierowany do Katowic lub Wrocławia. Dla Opola oznaczać to będzie konieczność 

konkurowania z większymi miastami, miastami o większym potencjale. Likwidacja 

województwa to utrata kilku tysięcy miejsc pracy w mieście i okolicach. Perspektywa 

likwidacji województwa, perspektywa straty wpływu na podział środków unijnych, zagrożenia 

związane z likwidacją miejsc pracy, np. w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie 

Wojewódzkim, policji, Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej, w agencjach administracji 

państwowej  wymusza działania zmierzające do wzmocnienia miasta i województwa.” 

 
Uchwała w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie inwestowania na terenach 

przyłączonych została przyjęta 12 głosami „za”, przy 8 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 8 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia stanowiska odnośnie zmiany art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 15 do protokołu). Poinformował, że w ramach 

konsultacji, Unia Metropolii Polskich przedstawiła negatywną opinię do proponowanych 

zmian w Karcie Nauczyciela (opinia przedstawiona w piśmie z 15 stycznia 2016 r., przesłana 

do Minister Edukacji Narodowej, stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

Radny Pan Waldemar Wywrocki - stwierdził, że należy zachować dotychczasowy system 

tzw. „godzin karcianych” . Dodał, że zajęcia prowadzone w ramach godzin pozalekcyjnych 

są korzystne dla uczniów. 

Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zwrócił uwagę na 

nieprawidłowy tryb pracy Rady - projekt uchwały został przekazany radnym w dniu sesji. 

Dodał, że brak jest opinii merytorycznej Komisji Rady oraz stanowiska związków 

zawodowych. Poprosił o wyjaśnienie zapisów przedstawionych w uzasadnieniu: „samorządy 
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nie będą w stanie ponieść całości obciążeń związanych z ich finansowaniem”, oraz: 

„doprowadzi do dysproporcji w zakresie oferty edukacyjnej pomiędzy jednostkami samorządu  

terytorialnego”. Zapytał, czy opinia dotyczy spraw lokalnych, dotyczących Rzeszowa, czy 

też proponuje się negatywnie zaopiniować zmiany w projekcie ustawy – Karta Nauczyciela? 

Stwierdził, że intencją zmian w ustawie, przyjętym przez Ministerstwo Edukacji, jest 

odbiurokratyzowanie dotychczasowych przepisów, dostosowanie zajęć do potrzeb uczniów  

i wprowadzenie pewnych ułatwień dla nauczycieli.  

Radny Pan Robert Kultys - zaproponował, aby przeprowadzić dyskusję na temat 

proponowanych zmian w ustawie – Karta Nauczyciela, bez podejmowania uchwały  

w sprawie stanowiska Rady Miasta w tym zakresie. Zwrócił uwagę na ważność tematu  

i potrzebę szczegółowego przeanalizowania proponowanych rozwiązań.  

Radny Pan Grzegorz Koryl - stwierdził Rada Miasta i merytoryczna Komisja Rady, przed 

podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie zmiany art. 42 ust. 2 Karty 

Nauczyciela, powinna zapoznać się ze stanowiskiem związków zawodowych oświaty  

i wychowania, zainteresowanych grup społecznych. Dodał, że należy, po dyskusji, zdjąć 

projekt uchwały z porządku obrad sesji, a nie podejmować uchwały, nie mając pełnych 

danych dotyczących proponowanych zmian.  

 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak - poinformował, że obecnie obowiązujący wymiar tzw. 

godzin karcianych wynosi: w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – po 2 godziny zajęć 

tygodniowo, w szkołach ponadgimnazjalnych – 1 godzina. Zauważył, że w proponowanych 

zmianach ustawowych brak jest wskazania, w jakim wymiarze w poszczególnych typach 

szkół, nauczyciele będą zobowiązani realizować dodatkowe zajęcia z uczniami. Odnosząc się 

do propozycji zniesienia konieczności rejestrowania zajęć stwierdził, że taka forma 

prowadzenia dziennika będzie musiała być zachowana. Przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy w szkole określają, że w każdym czasie, nauczyciele i dyrekcja szkoły, są 

odpowiedzialni za ucznia. Dlatego też każde zajęcia, także te prowadzone poza zajęciami 

wynikającymi z planu dydaktycznego, muszą być odnotowane. Skutkuje to wymogiem 

prowadzenia szczegółowego dziennika zajęć pozalekcyjnych. Podkreślił, że nauczycieli nadal 

będzie obowiązywał 40-godzinny tydzień pracy, który będzie musiał być udokumentowany. 

Do uzgodnienia pozostaje forma prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, w zależności od potrzeb, 

np. w kółkach zainteresowań. Dodał, że zmianę przepisów powinny zaopiniować tzw. 

komisje przedmiotowe, funkcjonujące w szkołach.  
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Radna Pani Grażyna Szarama - zaproponowała, aby przed przyjęciem uchwały, 

wyrażającej stanowisko Rady Miasta w sprawie zmiany ustawy – Karta Nauczyciela, 

przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami. Stwierdziła, że także Komisja 

Edukacji Rady Miasta powinna przedstawić swoją opinię.  

 
Radna Pani Maria Warchoł - opowiedziała się przeciwko likwidacji tzw. godzin 

karcianych. Zauważyła, że obecnie obowiązujące rozwiązania „mobilizowały wszystkich 

nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, ustalonych zgodnie z potrzebami uczniów  

i możliwościami danej placówki oświatowej”.  Stwierdziła, że z chwilą likwidacji obowiązku 

prowadzenia dodatkowych zajęć, część nauczycieli zrezygnuje z ich odbywania. Będzie to 

niekorzystne dla uczniów. Dodała, że ważnym aspektem obowiązkowego prowadzenia 

dodatkowych zajęć przez nauczycieli jest wymóg ich szczegółowego dokumentowania  

i przedstawiania sprawozdań dyrekcji szkoły oraz rodzicom uczniów.  

 
Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - opowiedział się za przyjęciem 

przez Radę Miasta negatywnego stanowiska w sprawie propozycji zmiany zapisów Karty 

Nauczyciela. Stwierdził, że ustawowa likwidacja tzw. godzin karcianych może skutkować 

zmniejszeniem subwencji oświatowej, którą Miasto otrzymuje na prowadzenie placówek 

oświatowych. Dodał, że w takiej sytuacji koszty prowadzenia dodatkowych zajęć będą 

przeniesione na samorządy.  

 
Pan Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta - poinformował:  

„ W roku 2013/2014 w rzeszowskich szkołach zrealizowano łącznie 126 454 tzw. godziny 

karciane. Jest to dość duża skala. W roku ubiegłym, tj. 2014/2015, ta liczba wzrosła do 

132 000. Miesięcznie, w mieście, realizuje się 13 000 takich godzin, we wszystkich 

placówkach. To Rada Miasta będzie podejmować stanowisko, ale myślę, że intencją 

wnioskodawców, tj. Ministerstwa Edukacji, jest przeprowadzenie szerokich konsultacji  

w zakresie proponowanych zmian Karty Nauczyciela. Myślę, że jest nad czym się pochylić. 

Problem polega na tym, że to właśnie nauczyciele wiedzą doskonale, że część z nich jest 

bardzo aktywna i pracuje ponad miarę, a część po zrealizowaniu tzw. pensum, nie prowadzi 

dodatkowych zajęć. Dzisiaj, w sytuacji obowiązkowych 2 godzin, ta część mało ambitnych, 

była zmuszana do przeprowadzenia zajęć w wymiarze 2 godzin. Mało tego, musieli sobie 

znaleźć chętnych do tego, żeby te zajęcia prowadzić. A potrzeb jest wiele. Jedną z nich jest 

wyrównywanie szans, bo jest dość dużo dzieci z różnego rodzaju deficytami i te trudności 
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trzeba niwelować. Trzeba także pracować ze zdolnymi uczniami. Trzeba pracować  

w dziedzinie wychowania fizycznego. Sama liczba wskazuje, że jest wiele takich potrzeb. Nie 

wiem jak będzie po zlikwidowaniu tych godzin, czy to będzie 130 000, czy 12 000, dlatego, że 

nie zmieniono zasadniczego elementu w tym artykule, a mianowicie zapisu ust. 1, który mówi, 

iż praca nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. Jest także inne obawa, 

prosto matematyczna. Jeżeli nauczyciel ma 18 godzin pensum, tj. 18 godzin zajęć lekcyjnych, 

to pozostaje 22 godziny do dyspozycji dyrektora. Wykorzystanie tych godzin zależy od dyrekcji 

szkoły, która może dość dowolnie ustalać zakres zajęć dodatkowych. To nie jest 

doprecyzowane i z tym Minister Edukacji zgodziła się, prosząc właśnie o konsultacje.  

W Rzeszowie i miastach zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich nie zdarzają się przypadki 

nierealizowania tych zajęć. Wszystkie godziny zajęć pozalekcyjnych są udokumentowane. 

Argument o pozbawieniu nauczycieli biurokracji jest zupełnie nietrafiony, ponieważ nie 

zostały zmienione okoliczne przepisy regulujące obowiązek dokumentowania przez 

nauczycieli swojej pracy. Jest rozporządzenie w sprawie prowadzenia zajęć z dziećmi 

niedostosowanymi społecznie, albo z niepełnosprawnymi. Tam ten obowiązek notowania 

wszystkich zajęć jest. Wszystko co się robi na terenie szkoły, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom, musi być odnotowywane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.  

A zatem nie ma tu odbiurokratyzowania. Wręcz przeciwnie. Wszystkie działania nauczycieli 

muszą być skrupulatnie notowane i kontrolowane. Dzisiaj dyrekcje szkół mają ułatwione 

zadanie, ponieważ wiadomo, że są po 2 godziny dodatkowych zajęć. W przyszłości, obawiam 

się, będzie im dużo trudniej.” 

 
Radny Pan Witold Walawender - zgłosił, aby w ramach konsultacji prowadzonych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rada Miasta przedstawiła swoją propozycję rozwiązań, 

polegającą na pozostawieniu w dotychczasowym wymiarze tzw. godzin karcianych, przy 

jednoczesnym ustanowieniu wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe 

zajęcia.  

 
Radny Pan Robert Kultys - stwierdził, że dyskusja „nie prowadzi do konkretnych rozwiązań 

i wniosków”. Zwrócił uwagę na brak opinii merytorycznej Komisji Rady Miasta  

i np. środowisk nauczycielskich.  Zauważył, że proponuje się przyjęcie stanowiska  

w przypadku, gdy budzi ono wiele kontrowersji, gdy brak jest szczegółowych informacji na 

omawiany temat. Zaproponował zakończenie dyskusji.  
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Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że brak opinii 

merytorycznej Komisji wynika ze zbyt krótkiego czasu na opracowanie stanowiska Rady 

Miasta w zakresie zmiany ustawy – Karta Nauczyciela. Nie zgodził się z twierdzeniem, że 

proponowane zmiany powinny być zaopiniowane przez nauczycieli. Zauważył, że trudno 

oczekiwać bezstronnego stanowiska osób, które ten program będą bezpośrednio realizować.  

 
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie zmiany art. 42 ust. 2 Karty 

Nauczyciela została przyjęta 12 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych.  

Ad. 9 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Rzeszowie (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXII/3/2016 stanowi załącznik nr 

17 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosownia. 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Rzeszowie została 

przyjęta 16 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących. 

Ad. 10 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXII/5/2016 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosownia. 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  

w Rzeszowie została przyjęta 16 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących.  

Ad. 11 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla 

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

XXII/6/2016 stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosownia. 
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Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Rzeszowie została przyjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

 
Ad. 12 

Pani Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosownia. 

Uchwała w sprawie zmian Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

 
Ad. 13 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, oraz 

do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy 

wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku XXII/1/2016 stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosownia. 

 
Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych 

ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez 

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

przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
Obrady sesji prowadził Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 
 
Ad. 14 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych 

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

stanowi załącznik nr 22 do protokołu).  
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Radny Pan Robert Kultys - zwrócił uwagę, że zapisy w projekcie uchwały „ingerują  

w plan zagospodarowania przestrzennego”. Przypomniał, że zgodnie z zapisami planu, 

obejmującego teren Millenium Hall, wewnętrzne ciągi komunikacyjne są drogami 

publicznymi.  Zauważył, że z chwilą sprzedaży działek, właściciel będzie miał prawo ich 

użytkowania zgodnie ze swoją koncepcją i funkcja publiczna może być zmieniona. 

Pan Grzegorz Tarnowski  Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

poinformował, że: „Jeżeli chodzi o  ciąg publiczny stanowiący ul. Karową, to on w dalszym 

ciągu stanowić będzie ciąg publiczny. Przedmiotem sprzedaży są działki zabudowane 

fragmentem budynku Millenium Hall. Droga publiczna, czyli ul. Karowa, stanowi własność 

Miasta i pozostanie drogą publiczną. Przedmiotem omawianego projektu uchwały są wąskie 

działki, które zostały zabudowane ścianami szczytowymi obiektu Millenium Hall. Nie jest ten 

teren wykorzystywany publicznie tylko już trwale został zagospodarowany przez inwestora.” 

Radny Pan Robert Kultys - stwierdził, że działka 1067/3, wymieniona w projekcie uchwały 

jest placem publicznym, stanowiącym część ciągu komunikacyjnego. Zauważył, że zgodnie  

z planem zagospodarowania przestrzennego ww. działka powinna stanowić teren publiczny, 

ogólnodostępny. Zaproponował, aby zdjąć projekt uchwały z porządku obrad sesji i skierować 

do ponownego rozpatrzenia przez merytoryczną Komisję Rady Miasta. 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał, czy działka wskazana przez 

Radnego Pana Roberta Kultysa stanowi część ciągu komunikacyjnego.? 

Pan Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

odpowiedział: „Działki te w olbrzymiej części są zabudowane. Natomiast nie wiem, czy nad 

wskazaną działką jest wykonane nadwieszenie. Mogę to ustalić.” 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zapytała, czy jest możliwość sprzedaży, wymienionych 

w projekcie uchwały działek, w przypadku gdy są one trwale zabudowane, na podstawie art. 

231  Kodeksu Cywilnego.  

Pan Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa –-

poinformował, że sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 231 może nastąpić tylko  

w przypadku, gdy nabywca jest samoistnym posiadaczem. Ponieważ Millenium Hall nie jest 

takim posiadaczem, nie można zatem zastosować przywołanego przepisu. Wyjaśnił, że:  

„Art. 231 Kodeksu Cywilnego ma zastosowanie w sądzie. Spółka, właśnie z tego artykułu, 

pozwała Miasto i nie ma pozytywnego rozstrzygnięcia sądowego.” Dodał, że Spółka 
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Millenium Hall posiada zaciągnięty kredyt i bank, który go udzielił na sfinansowanie 

zamierzenia inwestycyjnego, wymaga by sprawa przeniesienia własności działek była szybko 

rozpatrzona.  

Radny Pan Robert Kultys - ponowił wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad 

sesji i skierowanie do ponownego rozpatrzenia przez merytoryczną Komisję Rady Miasta. 

Stwierdził, że należy szczegółowo rozważyć sprzedaż działek, które pozostają niezabudowane 

i powinny stanowić ogólnodostępny ciąg komunikacyjny.  

Pan Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

poinformował: „Nad wskazanymi działkami są wykonane przewiązki, a pod działkami jest 

parking. Zgodnie z prawem budowlanym, działki są zabudowane.” 

 Wniosek o zdjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Rzeszowie przy ul. Kopisto  

z porządku obrad sesji i skierowanie do ponownego rozpatrzenia przez merytoryczną 

Komisję Rady Miasta został przyjęty 9 głosami „za”, przy 6 głosach przeciwnych  

i 3 głosach wstrzymujących. 

Ad. 15 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Załęskiej (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Załęskiej została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 

 
Ad. 16 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie 

przy ul. Hanasiewicza (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 24 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza została przyjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 
Ad. 17 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie 

przy ul. Słonecznikowej (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 25 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

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

 
Ad. 18 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie 

przy ul. Towarnickiego (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 26 do protokołu).  

Radny Pan Marcin Fijołek - poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Komunalnej, po dyskusji „nie było pełnej zgody na sprzedaż nieruchomości przy  

ul. Towarnickiego”. Zauważył, że ww. działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

podmiejskiego dworca autobusowego i Galerii Rzeszów. Stwierdził, że jest to teren 

strategiczny, jeżeli chodzi o perspektywę zabezpieczenia miejsc parkingowych, ciągów 

komunikacyjnych w Rzeszowie. Z parkingu korzystają głównie osoby korzystające z dworca 

podmiejskiego PKS i innych przewoźników. Zwrócił uwagę, że na wskazanym w projekcie 

uchwały terenie, jest bardzo ograniczona liczba miejsc parkingowych. Z chwilą sprzedaży 

terenu prywatnemu podmiotowi, sytuacja w zakresie miejsc postojowych ulegnie 

pogorszeniu. Zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały do Komisji Rady Miasta.  

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał, kto i w oparciu o jaki tytuł 

prawny użytkuje ww. działkę? Nie zgodził się z twierdzeniem, że parking jest 

wykorzystywany przez pasażerów dworca autobusowego. Stwierdził, że parking jest 

ogólnodostępny i nie jest bezpośrednio związany z funkcjonowaniem dworca podmiejskiego. 
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Pan Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

poinformował, że teren, na którym obecnie funkcjonuje parking jest własnością Miasta. 

Działka jest użyczona Galerii Rzeszów. Parking został wybudowany ze środków Galerii, ale 

ma charakter ogólnodostępny. Nie obowiązują na nim żadne obostrzenia odnośnie 

parkowania na ww. terenie.  

Radny Pan Bogusław Sak - zauważył, że w przeważającej większości na omawianym 

terenie parkują samochody pracowników Galerii Rzeszów. Praktycznie, wolnych miejsc 

parkingowych, dla mieszkańców i osób korzystających z dworca podmiejskiego, nie ma. 

Poparł propozycje sprzedaży działek. Zauważył, że w perspektywie budowy Rzeszowskiego 

Centrum Komunikacyjnego, dla którego zostały opracowane koncepcje, teren w sąsiedztwie 

dworca podmiejskiego straci swoje strategiczne znaczenie.  

Radny Pan Marcin Deręgowski -zaproponował ponowne rozpatrzenie przez Komisje Rady 

Miasta propozycji sprzedaży działek przy ul. Towarnickiego. Zauważył, że z chwilą 

sprzedaży ww. nieruchomości zostaną ustanowione miejsca parkingowe dla klientów Galerii 

Rzeszów. Pracownicy Galerii będą zmuszeni parkować swoje samochody np. przy  

ul. Borelowskiego. 

Radny Pan Robert Kultys - stwierdził, że brak jest rozstrzygnięć w sprawie budowy 

Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Poinformował, że zostały opracowane trzy 

warianty utworzenia centrum komunikacyjnego, w których zakłada się także wykorzystanie 

terenu pod Wiaduktem Śląskim, jako część funkcji RCK. Zaproponował, aby Rada Miasta 

odłożyła podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży działek przy ul. Towarnickiego.  

Radny Pan Wiesław Buż - poparł propozycję sprzedaży działek przy ul. Towarnickiego. 

Stwierdził, że na ww. terenie znajduje się sieć dróg i chodników oraz przejazd kolejowy,  

a tylko niewielka jego część jest wykorzystana jako parking. Zwrócił uwagę, że Miasto jako 

właściciel nieruchomości, ponosi koszty jego utrzymania.  

 
Radny Pan Robert Kultys - stwierdził, że Miasto nie ponosi kosztów związanych  

z utrzymaniem terenu przy ul. Towarnickiego. Przypomniał, że działki są użyczone Galerii 

Rzeszów, która ponosi koszty ich utrzymania.  

 
Wniosek o zdjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego z porządku obrad sesji  
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i skierowanie do ponownego rozpatrzenia przez merytoryczną Komisję Rady Miasta 

został przyjęty 13 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących. 

Ad. 19 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie 

przy ul. Kotuli (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 27 do 

protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Kotuli została przyjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 
Ad. 20 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Krogulskiego (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 28 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 

 
Ad. 21 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Św. Floriana (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 29 do protokołu).  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Św. Floriana została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 
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Ad. 22 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Armii Krajowej 

(projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 30 do protokołu).  

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Armii 

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

 
Ad. 23 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Aleksandra 

Zelwerowicza (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 31 do 

protokołu).  

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Aleksandra Zelwerowicza została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

 
Ad. 24 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości /Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Projektant”/ (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 32 do 

protokołu).  

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie (18 głosami „za”). 

Ad. 25 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości /działka nr 280/14 na działkę 

nr 280/9/ (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 33 do 

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

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie (19 głosami „za”). 

 
Ad. 26 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanych, 

zajętych pod pas drogowy ul. Połonińskiej (projekt uchwały, wraz z mapą i uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 34 do protokołu).  

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości 

niezabudowanych, zajętych pod pas drogowy ul. Połonińskiej została przyjęta 

jednogłośnie (16 głosami „za”). 

 
Ad. 27 

Pani Stanisława Bęben - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Unijnych Urzędu 

Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Modernizacja systemów kanalizacyjnych w Rzeszowie” w ramach działania 2.3 Gospodarka 

wodno – ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2014-2020.” – w wersji przekazanej radnym podczas sesji Rady Miasta w ramach 

autopoprawki (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 35 do 

protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Modernizacja 

systemów kanalizacyjnych w Rzeszowie” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – 

ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020.” została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 

 
Ad. 28 

Pani Stanisława Bęben - Dyrektor Pozyskiwania Funduszy Unijnych Urzędu Miasta - 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa 

jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa” w ramach działania  
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2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2014 – 2020.” (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 36 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości zieleni 

miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa” w ramach działania 2.5 Poprawa 

jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2014 – 2020.” została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 

 
Ad. 29 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił propozycje zmian  

w Statutach Osiedli Miasta Rzeszowa w zakresie dotyczącym zasad i trybu wyborów 

organów Osiedla (materiał w ww. sprawie stanowi załącznik nr 37 do protokołu). 

Radny Pan Robert Kultys - poprosił o wyjaśnienie, czy pozytywne zaopiniowanie 

propozycji zmian do Statutów Osieli będzie skutkować odrzuceniem projektu uchwały  

w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli, który jest w porządku obrad sesji?  

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że są dwa możliwe 

rozwiązania. W przypadku, gdy Rada Miasta nie podejmie uchwały w sprawie 

przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli, przedstawione propozycje dotyczące zmian  

w Statutach Osiedli, po uszczegółowieniu, zostaną przedłożone, w formie uchwały, na kolejną 

sesję Rady Miasta.  

Radny Pan Witold Walawender - zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - poinformował, że połączone Komisje: Porządku 

Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi oraz Regulaminowo – Statutowa, 

zarekomendowały przeprowadzenie wyborów rad osiedli według obecnie obowiązujących 

zasad. Zauważył, że przedstawiona propozycja przeprowadzenia wyborów, na zasadach 

podobnych do wyboru rad gmin lub posłów na Sejm RP, wymaga głębszej analizy  

i konsultacji. Przypomniał, że przygotowania do przeprowadzenia wyborów organów osiedla 

trwają od kilku miesięcy. W dniu 1 października 2015 r. odbyło się spotkanie Komisji 

Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi z przedstawicielami Rad 

Osiedli. W tym okresie nie zostały zaproponowane zmiany zasad wyborów, które należałoby 

skonsultować z samorządami mieszkańców. Dodał, że zostały już wskazane przez samorządy 
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osiedlowe terminy wyborów na poszczególnych Osiedlach. Poprosił o uszanowanie woli 

samorządów osiedlowych i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów, zgodnie 

z obowiązującymi zasadami.  

Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zauważył, że na sesję Rady 

Miasta zostały wprowadzone dwie propozycje: zmian w Statutach Osiedli Miasta Rzeszowa 

w zakresie dotyczącym zasad i trybu wyborów organów Osiedla oraz projekt uchwały  

w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli, wzajemnie wykluczające się. Stwierdził, że 

przeprowadzenie wyborów jesienią nie jest dobrym rozwiązaniem. Zauważył, że w lipcu br. 

Rada Ministrów ma podjąć decyzję w sprawie poszerzenia granic administracyjnych 

Rzeszowa. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, wybory Rad Osiedli odbywałyby się 

w czasie trwania kampanii wyborczej na Prezydenta Rzeszowa oraz nowej Rady Miasta, co 

może doprowadzić do „upolitycznienia wyborów do samorządów osiedlowych”.   

Ad. 30 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zarządzenia wyborów do Rad Osiedli (projekt uchwały, wraz z załącznikiem i uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr XVIII/12/2015 stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 

Poinformował, że terminy i miejsca wyborów zostały wskazane przez Rady Osiedli.  

Radny Pan Janusz Micał - poinformował, że na spotkaniu Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi z przedstawicielami Rad Osiedli została 

zgłoszona propozycja zmiany zapisu dotyczącego wymaganego progu wyborczego,  

tj. zmniejszenie, do 45, liczby osób biorących udział w głosowaniu na zebraniu wyborczym. 

Przypomniał, że według obowiązujących zasad, w głosowaniu musi wziąć udział 100 

mieszkańców danego Osiedla. Dodał, że w związku z ww. wymogiem, kilka Rad Osiedli nie 

zostało wybranych. Stwierdził, że „można rozpatrywać propozycje zmian przedstawione 

przez Przewodniczącego Rady Miasta pod warunkiem, że zostanie zmieniony zapis dotyczący 

wymaganej 5% frekwencji na zebraniach wyborczych”.  

Radny Pan Grzegorz Kotyl - zwrócił uwagę na zagrożenia, które mogą powstać z chwilą 

przyjęcia zmian dotyczących zasad i trybu przeprowadzania wyborów Rad Osiedli, jeżeli 

zostaną przyjęte propozycje przedstawione przez Przewodniczącego Rady Miasta. 

Powiedział: „Idziemy w stronę wyborów samorządowych tak jak wybierani są radni Miasta. 

Wiąże się to z potrzebą np. przygotowania oraz kolportacji ulotek i plakatów. To są ogromne 
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koszty. W radach osiedli pracują społecznicy, którzy nie mają takich pieniędzy. Są też osoby, 

które nie życzą sobie aż tak upubliczniania swojego wizerunku. Na spotkaniu rozmawialiśmy 

jakie są zagrożenia związane z podejmowaniem pracy w samorządzie przez młodych ludzi. 

Bardzo chcemy, aby młodzi ludzie zostali członkami rad. Ale trzeba mieć na uwadze, że oni 

krótko działają. Jest to związane z wyjazdami, zmianą szkół, zmianą pracy, zakładaniem 

rodzin. Wybory przeprowadzone na zasadach jak wybory radnych miasta spowoduje, że dużo 

młodych ludzi zaangażuje się w nie. Być może właśnie ludzie młodzi zdominują rady osiedla. 

Ale co będzie potem? Co po wyeliminowaniu społeczników, którzy obecnie pracują w 

samorządach osiedlowych? Zagrożeń jest bardzo dużo. Osobiście rozmawiałem w członkami 

3 rad osiedli. Wszyscy podkreślali, że oczekują wyborów przeprowadzonych na obecnie 

obowiązujących zasadach. Podczas takich wyborów, każdy ma możliwość przedstawienia 

swojej kandydatury. Dodatkowo, mieszkańcy osiedla znają się. A nowe zasady wymuszą 

przygotowanie ulotek, poprze które można się wypromować, ale mieszkańcy nie będą znać 

osoby kandydującej. Uważam, że obecnie nie ma potrzeby zmiany zasad, gdy mieszkańcy 

oczekują wyborów. Nie zgadzam się z propozycją zmniejszenia, do 45, liczy uczestników 

zebrań wyborczych. Jeżeli jest małe zainteresowanie, to rady osiedla nie zostaną wybrane. Są 

takie osiedla, gdzie rady nie zostały wybrane, mimo to Osiedla funkcjonują. Nie trzeba 

zmniejszać progu wyborczego, ale aktywizować i zachęcać mieszkańców do większego 

zaangażowania w prace Osiedla.”   

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - zapytał Przewodniczącego Rady Miasta, czy propozycje 

dotyczące zmian w zasadach i trybie przeprowadzania wyborów rad osiedli zostały 

skonsultowane z Sekretarzem Miasta? Zwrócił uwagę na wysokie koszty obsługi wyborów 

związane m.in. z koniecznością ustanowienia wynagrodzenia za pracę w komisjach 

wyborczych, zabezpieczenie urn oraz skomplikowane procedury związane z nowymi 

zasadami wyborów, np. przy powoływaniu 29 osiedlowych komisji wyborczych, miejskiej 

komisji wyborczej, sposobie zgłaszania kandydatur, drukowanie obwieszczeń i ich 

rozplakatowanie.   

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że „demokracja kosztuje  

a wybory wymagają wysiłku”. Poinformował, że pismo dotyczące nowych zasad 

przeprowadzania wyborów zostało przesłane do Prezydenta Miasta z prośbą o opinię. Dodał, 

że wszystkie duże miasta, oprócz Olsztyna, przeprowadzają wybory jednostek pomocniczych 

zgodnie z przedstawioną wcześniej propozycją.  
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Radna Pani Maria Warchoł - poprosiła o informację, czy nowe zasady i tryb 

przeprowadzania wyborów będzie konsultowany z radami osiedli? 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że w pierwszej 

kolejności zostanie przedstawiony Radzie Miasta projekt uchwały o rozpoczęciu konsultacji. 

W ramach tych konsultacji mieszkańcy i członkowie rad osiedli będą mogli zgłaszać uwagi  

i swoje propozycje. Po konsultacjach zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie 

zmian Statutów w zakresie zasad i trybu wyborów organów Osiedli.  

Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli nie została podjęta.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 13 radnych było przeciw.  

 
Ad. 31 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Rzeszów w znaku towarowym 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXII/2/2016 stanowi 

załącznik nr 39 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Rzeszów w znaku 

towarowym została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

 
Ad. 32 

Pan Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr XXII/4/2016 stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 15 głosami „za”, przy  

1 głosie wstrzymującym. 

 
Ad. 33 

Radna Pani Grażyna Szarama - złożyła pisemną interpelację o treści: „Mieszkańcy 

Rzeszowa dojeżdżający do pracy z Osiedla „Staromieście Ogrody”, korzystający  

z komunikacji miejskiej, a dokładnie wsiadający na przystanku (6L) Lubelska 07 (linia 31), 
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jadący do ulicy Rejtana proszą o wydłużenie tej linii do ulicy Rejtana. Jednocześnie proszą  

o większość częstotliwość na tej linii, np. na wspomnianym przystanku w godz.: 6, 7, 8  

i w godzinach: 15, 16, 17.” 

 
Radna Pani Grażyna Szarama - złożyła pisemną interpelację o treści: „Mieszkańcy 

Rzeszowa, mieszkający w okolicach ul. Szopena i Długosza, proszą o opracowanie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych nad 

Wisłokiem (lewa strona Wisłoka), a dokładnie „Olszynki”, ustanawiając ochronę tych 

terenów przed zabudową”. 

 
Radny Pan Marcin Deręgowski - złożył pisemną interpelację o treści:  

 „1. Proszę o rozważenie wprowadzenia do tegorocznego budżetu środków  

w wysokości ok. 50 tys. zł, z przeznaczeniem na zamontowanie stałej trybuny na rzeszowskim 

skateparku na ok. 300 miejsc siedzących. 

             2. Proszę o rozważenie wprowadzenia do tegorocznego budżetu inwestycji  

pt. „Budowa przejścia podziemnego pod torami kolejowymi” w okolicach ulicy Zawiszy 

Czarnego.” 

 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - złożył pisemną interpelację o treści: „W imieniu 

mieszkańców proszę o wykonanie remontu ul. Sierpniowej i Artylerzystów poprzez ułożenie 

nakładki asfaltowej na nawierzchni wymienionych ulic. Mając na uwadze, że nawierzchnia 

ulic jest w złym stanie technicznym, jest popękana i pokruszona, zasadne jest szybkie 

wykonanie ich remontu.” 

 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - złożył pisemną interpelacje o treści: „W imieniu 

mieszkańców proszę o wpisanie do budżetu Miasta inwestycji mającej na celu budowę pętli 

autobusowej na ul. Słocińskiej, na działce miejskiej. Realizacja wymienionej inwestycji jest 

oczekiwana przez mieszkańców, którzy składają wnioski o jej wykonanie od kilku lat.” 

 
Radny Pan Waldemar Kotula - zgłosił ustnie interpelację o treści: „Parkometry nie działają 

jeżeli chodzi o zapłatę mandatów – wyskakuje błąd przy wpisywaniu numeru mandatu. Proszę 

o interwencję.” 

 
Radny Pan Grzegorz Koryl - zgłosił ustnie interpelację o treści: „Proszę o wykonanie dla 

mnie mapy z zaznaczonymi terenami będącymi własnością Miasta, wraz z wykazem takich 

działek, obejmującej teren Osiedli Przybyszówka i Miłocin.” 
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Radna Pani Maria Warchoł - zgłosiła ustnie interpelację o treści: „Proszę o wykonanie dla 

mnie mapy z zaznaczonymi terenami będącymi własnością Miasta, wraz z wykazem takich 

działek, obejmującej teren Osiedla Krakowska - Południe.” 

 
Radny Pan Waldemar Kotula - zgłosił ustnie interpelację o treści: „Proszę o wykonanie dla 

mnie mapy z zaznaczonymi terenami będącymi własnością Miasta, wraz z wykazem takich 

działek, obejmującej teren Osiedla Piastów.” 

 
Ad. 34 

Pan Wiesław Buż - Przewodniczący doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego – 

poinformował, że spotkanie z Przewodniczącymi Rad Osiedli w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 

odbędzie się 20 stycznia 2016 r. w sali nr 21 Ratusza. 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa (sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 41 do protokołu). 

Rada Miasta Rzeszowa, na XXII sesji, podjęła niżej wymienione uchwały: 
1. Uchwała Nr XXII/450/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
 
2. Uchwała Nr XXII/451/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2016 r. 
 
3. Uchwała Nr XXII/452/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do 

roku 2025. 
 
4. Uchwała Nr XXII/453/2016 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 140/1/2006 - II Staroniwa Północ w Rzeszowie. 
 
5. Uchwała Nr XXII/454/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie. 
 
6. Uchwała Nr XXII/455/2016 w sprawie przyjęcia deklaracji. 
 
7. Uchwała Nr XXII/456/2016 w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie zmiany art. 42 ust. 

2 pkt 2 Karty Nauczyciela. 
 
8. Uchwała Nr XXII/457/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej  

Nr 2 w Rzeszowie. 
 
9. Uchwała Nr XXII/458/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 

dla Dorosłych w Rzeszowie. 
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10. Uchwała Nr XXII/459/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rzeszowie. 
 
11. Uchwała Nr XXII/460/2016 w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego  

w Rzeszowie. 
 
12. Uchwała Nr XXII/461/2016 w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla 
odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, 
obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp.  
z o.o. w Tyczynie. 

 
13. Uchwała Nr XXII/462/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Załęskiej. 
 
14. Uchwała Nr XXII/463/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza. 
 
15. Uchwała Nr XXII/464/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie  przy ul. Słonecznikowej. 

16. Uchwała Nr XXII/465/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ul. Kotuli. 

 
17. Uchwała Nr XXII/466/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. 
 
18. Uchwała Nr XXII/467/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Św. Floriana. 
 
19. Uchwała Nr XXII/468/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy al. Armii Krajowej. 
 
20. Uchwała Nr XXII/469/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy ul. Aleksandra Zelwerowicza. 
 
21. Uchwała Nr XXII/470/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
 
22. Uchwała Nr XXII/471/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
 
23. Uchwała Nr XXII/472/2016 w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości 

niezabudowanych, zajętych pod pas drogowy ulicy Połonińskiej. 
 
24. Uchwała Nr XXII/473/2016 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Modernizacja systemów kanalizacyjnych w Rzeszowie” w ramach działania 2.3 
Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014-2020.” 

 
25. Uchwała Nr XXII/474/2016 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa 

jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa” w ramach działania 
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2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014 – 2020.” 

 
26. Uchwała Nr XXII/475/2016 wyrażenia zgody na używanie nazwy Rzeszów w znaku 

towarowym. 
 
27. Uchwała Nr XXII/476/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi. 
                                                                                                                                                
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad zamknął obrady XXII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

Obrady trwały od godz. 8:30 do godz. 14:40. 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                           Przewodniczący 

                                                                                    Rady Miasta Rzeszowa 

 

                                                                                             Andrzej Dec 

 

Protokołowała: 

Anna Blicharska 

 

Sprawdził: 

Dyrektor Biura Rady Miasta 

 

Mirosław Kubiak 

 

 


