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Protokół Nr XX/1/2015 
z XX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 grudnia 2015 roku  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Na ustawowy stan 25 radnych w XX sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło według 
listy obecności 25 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista 
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  
 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia XX sesji Rady 
Miasta i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i Jego Zastępców (lista 
obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, 
kierowników jednostek miejskich, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, 
Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 
przedstawicieli prasy, radia i telewizji, a także przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista 
obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  
Kolejno Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad XX sesji Rady Miasta 
(proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Poinformował, że 
wpłynęły wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o następujące projekty 
uchwał: 

 projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa - jako  
pkt 10 a; 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Rzeszów  
            udziałów w spółce pod firmą Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną  
            odpowiedzialnością - jako pkt 19 a; 

 projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Pigonia 
w Rzeszowie - jako pkt 19 b.  

 
Radny P. Jerzy Jęczmienionka - w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

zgłosił wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt 13 - projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 278/15/2015 przy ul. Heleny Marusarzówny w Rzeszowie. Równocześnie, z uwagi na wiele 
wątpliwości, wskazał na potrzebę ponownego przenalizowania tematu. 

 
Przystąpiono do głosowania wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad: 
 

 Wniosek dotyczący uzupełnienia proponowanego porządku obrad o projekt uchwały  
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa - jako pkt 10 a - został 
przyjęty jednogłośnie (15 głosami za).  

 
 Wniosek dotyczący uzupełnienia proponowanego porządku obrad o projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Rzeszów udziałów  
w spółce pod firmą Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością - jako pkt 19 a - został przyjęty jednogłośnie (17 głosami za). 
 

 Wniosek dotyczący uzupełnienia proponowanego porządku obrad o projekt uchwały  
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Pigonia w Rzeszowie - 
jako pkt 19 b - został przyjęty jednogłośnie (17 głosami za). 
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 Wniosek dotyczący zdjęcia z proponowanego porządku obrad pkt 13 - projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 278/15/2015 przy ul. Heleny Marusarzówny w Rzeszowie – został 
przyjęty 18 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

 
Porządek obrad XX sesji Rady Miasta Rzeszowa (z uwzględnieniem zmian):       
 
1. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 

 
2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2016 r. 

 
3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2016 r. 
 
4. Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2016. 

 
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 
6. Oświadczenia i informacje. 

 
7. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2016 rok  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (druk nr XX/2/2015). 

 
8. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (druk nr XX/11/2015). 
 

9. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta 
Rzeszowa na lata 2016 – 2020 (druk nr XX/17/2015). 

 
10. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia programu 

rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
     10a.Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa. 
 

11. Uchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników  
w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencje 2016 – 
2019 (druk nr XX/19/2015). 

 
12. Uchwała w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącego 

przyśpieszenia opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 172/11/2008 „Nad Zalewem” w Rzeszowie.   

 
13. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania (druk nr XX/6/2015).   

 



3 
 

14. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie 
Miasta Rzeszowa na 2016 r. (druk nr XX/18/2015). 

 
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 

Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Osiedla Biała w Rzeszowie, na okres od 4 lutego 2016 r. do 3 lutego 2017 r., 
przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” 
Sp. z o.o. w Tyczynie (druk nr XX/12/2015). 

 
16. Uchwała w sprawie dopłat do 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 nr XX/14/2015). 

 
17. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen 

miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy 
wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną  
Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146 (druk nr XX/13/2015).  

 
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (druk  

nr XX/1/2015). 
 
      18a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Rzeszów 
             udziałów w spółce pod firmą Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka  
             z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
     18b.Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Pigonia  
            w Rzeszowie. 
 

19. Uchwała w sprawie przyjęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Fredry (druk nr XX/5/2015). 

 
20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ul. Kwiatkowskiego, Jachowicza, Jagiellonki, al. Rejtana (druk  
nr XX/15/2015).   

 
21. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ul. Ciasnej i Kwiatkowskiego (druk nr XX/16/2015).  
 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienia od 
przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr XX/8/2015). 

 
23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienia od 

przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr XX/9/2015). 
 

24. Uchwała w sprawie rozszerzenia zakresu projektu pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie” w ramach Programu 
Operacyjnego Mechanizmu Finansowego EOG – PL 04 „Oszczędzanie energii  
i promowanie odnawialnych źródeł energii” (druk nr XX/7/2015). 
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25. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  

pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (druk  
nr XX/10/2015).  

 
26. Uchwała w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa (druk nr XX/3/2015). 

 
27. Uchwała w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier” 

(druk nr XX/4/2015). 
 

28. Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 
sportowych. 

 
29. Uchwała w sprawie ustanowienia Hejnału Miasta Rzeszowa. 

 
30. Interpelacje i zapytania. 

 
31. Wolne wnioski i sprawy różne.    

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  
 
Opinie i wnioski Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad XX sesji 

stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Ad. 1. 
 
 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. (projekt uchwały wraz z załącznikami  
i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 
 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2015 r. (w wersji zaproponowanej) - została przyjęta większością 17 głosów, 
bez głosów przeciwnych, przy 3 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 2. 
 

P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2016 r. (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

 
Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Łańcuckiemu w 2016 r. (w wersji zaproponowanej) - została przyjęta 
jednogłośnie (21 głosami za). 
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Ad. 3. 
 

P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2016 r. (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

 
Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego w 2016 r. (w wersji zaproponowanej) - 
została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

 
Ad. 4 i 5. 
 
 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - dokonując prezentacji projektu uchwały 
budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2016 (wraz z I i II autopoprawką) oraz projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (wraz  
z I i II autopoprawką), powiedział: „Przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej 
na 2016 r. wraz z autopoprawkami oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa wraz z autopoprawkami. Dokumenty te zostały opracowane  
z uwzględnieniem odpowiednich zapisów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, 
samorządzie powiatowym oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zasady, 
wskaźniki, założenia przyjęte do opracowania zarówno projektu uchwały budżetowej na 2016 
rok, jak i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały szczegółowo  
omówione podczas sesji Rady Miasta w listopadzie br.  
Prezentację rozpocznę od przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to dokument, 
który z jednej strony pokazuje możliwości pozyskania dochodów, z drugiej - kierunki ich 
wydatkowania, wskazując zadania i projekty, które w danym okresie będą realizowane jako 
priorytetowe. 
Na wstępie przedstawię Państwu slajd ilustrujący dochody ogółem w latach 2003-2016. Jak 
widzimy na wykresie nr 1, dochody Miasta w omawianym okresie wzrosły z 349 mln zł do  
1 miliarda 24 milionów zł, czyli o 675 mln zł. Oznacza to prawie trzykrotny ich przyrost. Na 
wzrost dochodów w omawianym okresie bardzo istotny wpływ miały środki pozyskane z budżetu 
Unii Europejskiej. W latach 2004-2015 zostały podpisane umowy na dofinansowanie ponad  
350 projektów ze źródeł zewnętrznych, na łączną kwotę 990 mln zł.  
Kolejny wykres przedstawia prognozę dochodów ogółem w latach 2017-2023, a więc jak będą 
kształtowały się nasze dochody w najbliższych latach. Jak wynika z zestawienia planujemy 
utrzymanie dochodów na wysokim poziomie wynoszącym ponad miliard złotych.   
Przy ustaleniu wielkości dochodów podstawą do szacowania były wskaźniki: wzrostu Produktu 
Krajowego Brutto i inflacji, opublikowane przez Ministerstwo Finansów, własne prognozy  
w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz wstępne szacunki dotyczące dochodów z Unii 
Europejskiej. Szczegółowe kształtowanie się wskaźników wzrostu PKB oraz wskaźnika inflacji 
zostały zamieszczone w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W latach 2016-
2023 wskaźniki tempa wzrostu PKB wahać się będą w przedziale od 104,0 do 103,3%, zaś 
wskaźnika inflacji od 101,8 do 102,5 %. 
Głównymi źródłami dochodów, mającymi istotny wpływ na wielkość dochodów  
w poszczególnych latach są:  
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 wpływy z podatków PIT i CIT, w latach 2017-2023 szacujemy wzrost dochodów z tytułu 
PIT o 57 mln zł i CIT o 5,2 mln zł. Ponadto podatki i opłaty lokalne wzrosną   
o 27,5 mln zł , w tym podatek od nieruchomości o 16,3 mln zł; 

 subwencja ogólna z budżetu państwa o ponad 51 mln zł.  
Planujemy również wzrost dochodów z budżetu Unii Europejskiej. O konkretnych wielkościach 
w dłuższej perspektywie będziemy mówić po podpisaniu stosownych umów na realizację 
programów i projektów.  
Przechodząc do wydatków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedstawię 
wykres nr 3, który ilustruje kształtowanie się wydatków ogółem Miasta w latach 2003 – 2016 
w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. 
Jak wynika z zestawienia, wydatki ogółem wzrosły z 370 mln zł w 2003 r. do kwoty prawie  
1 miliarda stu milionów zł w 2016 r., tj. o 730 mln zł.  
Pragnę zwrócić uwagę na dynamiczną zmianę wydatków majątkowych w omawianym okresie. 
W roku 2003 wynosiły zaledwie 54 mln zł, podczas gdy w 2016 r. osiągną poziom 305 mln zł, 
tj. wzrosną ponad 5,5- krotnie.  
Szanowni Państwo! Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczono  
w pierwszej kolejności: 

 wydatki obligatoryjne, nałożone na Miasto ustawami;  
 wydatki związane z realizacją projektów unijnych; 
 wydatki objęte umowami na realizację inwestycji;  
 zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytu z Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego oraz emisji papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami. 
Szacowane wydatki w latach 2017-2023 przedstawia wykres nr 4. W grupie wydatków 
bieżących mieszczą się m.in. takie wydatki jak: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządowych, wydatki związane  
z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta oraz obsługa długu. 
W omawianym okresie zostanie utrzymany wysoki poziom wydatków majątkowych wynoszący 
kilkaset milionów złotych rocznie. Pod koniec okresu widać lekkie obniżenie wydatków 
inwestycyjnych, spowodowane kończącą się perspektywą finansową 2014-2020 i wiążącym się 
z tym spadkiem dofinansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej. W miarę pozyskiwania 
zewnętrznego finansowania inwestycji, wydatki będą podlegały stosownej korekcie. Pragnę 
podkreślić, że inwestycje są i będą priorytetem, bowiem zapewniają dynamiczny rozwój 
naszego Miasta.  
Przyrost zadłużenia na tle wydatków majątkowych w latach 2003-2016 przedstawia wykres  
nr 5. Realizacja ambitnych planów inwestycyjnych wymaga zaangażowania zewnętrznych 
środków zwrotnych. Jak wynika z tego zestawienia, w 2003 roku przy realizacji inwestycji  
w wysokości 54,1 mln zł, zwiększone zadłużenie stanowiło 36 % wydatków inwestycyjnych, 
natomiast w roku 2016 planujemy zrealizować inwestycje w wysokości 304,8 mln zł,  
a zwiększone zadłużenie stanowi tylko 23 % całości tych wydatków. 
Następny wykres ilustruje wydatki majątkowe i źródła ich finansowania. Na inwestycje  
w latach 2003-2016 przeznaczono ponad 2,2 mld zł, podczas gdy przyrost długu w tym okresie 
wyniósł 632 mln zł. Oznacza to, że zaledwie 28% wydatków inwestycyjnych było finansowane 
z kredytów. Pozostałe źródła finansowania inwestycji stanowią 72 % i są to dochody własne 
(603 mln zł), środki Unii Europejskiej (926 mln zł) oraz dotacje i subwencje (89 mln zł). Duże 
zaangażowanie środków na realizację inwestycji znajduje odzwierciedlenie we wzroście 
gospodarczym Rzeszowa i regionu, który przyczynia się do dynamicznego wzrostu dochodów 
Miasta.   
Wskaźniki zadłużenia i obsługa zadłużenia w latach 2016-2023 zostały przedstawione na 
wykresie nr 7. Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika obowiązek wyliczania 
wskaźnika zadłużenia.  Wskaźnik ten dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym 
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poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki operacyjnej, a także możliwości 
pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
wskaźniki zadłużenia i obsługi długu mieszczą się w granicach wyznaczonych w art. 243 ustawy 
o finansach publicznych, co ilustruje omawiany właśnie wykres. 
Na koniec 2016 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów 
ogółem nie przekracza limitu i wynosi 5,57 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań  
w 2016 roku dla naszego Miasta wynosi 6,72 %. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że 
sytuacja finansowa Miasta w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie 
w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych 
warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii 
Europejskiej w latach 2016-2020.  Wówczas zajdzie konieczność dostosowania Wieloletniej 
Prognozy Finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno - finansowej. 
Szanowni Państwo! W przedłożonej Wysokiej Radzie uchwale budżetowej na 2016 r. dochody 
ogółem zostały wyszacowane na kwotę 1 024 mln zł, co ilustruje wykres nr 8, z tego dochody 
bieżące wyniosą 845 mln zł, a dochody majątkowe ukształtują się na poziomie 179 mln zł. 
Udział dochodów majątkowych, a więc tych, które finansują wydatki majątkowe stanowi  
17,5 % dochodów ogółem. Pozostałe 82,5 %, to dochody bieżące przeznaczone na finansowanie 
wydatków bieżących, czyli wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miasta we 
wszystkich obszarach życia publicznego.  
Źródła ważniejszych dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 9. 
Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostały zaliczone m.in.: 

 środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości 146,8 mln zł, co stanowi 
81,8% dochodów majątkowych ogółem, na dofinansowanie inwestycji realizowanych  
w ramach projektów unijnych; 

 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości 22,8 mln zł, tj. 12,7% dochodów 
majątkowych ogółem;  

 dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych 9,8 mln zł, co stanowi 5,5% dochodów 
majątkowych ogółem. 

Szczegółowe dochody zostały przedstawione w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej. Zgodnie  
z ustawą o finansach publicznych zostały one ujęte wg działów klasyfikacji budżetowej oraz 
źródeł ich pochodzenia. 
Na wykresie nr 10 zostały zilustrowane wydatki ogółem. 
Zapisane w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. wydatki wynoszą prawie 1,1 mln zł,  
z tego na wydatki bieżące przypada 791 mln zł, natomiast na wydatki majątkowe 305 mln zł. 
Kwota ustalona na wydatki bieżące zabezpieczy prawidłową realizację zadań własnych Miasta 
oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Udział wydatków bieżących  
w wydatkach ogółem wynosi 72,2%. Wielkość środków zaplanowanych na wydatki majątkowe 
stanowi 27,8% wydatków ogółem.  
Strukturę wydatków ogółem na finansowanie zadań własnych wg działów klasyfikacji 
budżetowej przedstawia wykres nr 11.  
Największa część środków w 2016 r. została przeznaczona na zadania z zakresu: 

 oświaty - 375 mln zł;    
 transportu - 250  mln zł,   
 gospodarki komunalnej - 99,1 mln zł;     
 pomocy społecznej - 97,5 mln zł. 

Na wydatki majątkowe z budżetu planuje się przeznaczyć w 2016 roku prawie 305 mln zł,  
a łącznie z inwestycjami spółek komunalnych Miasto zrealizuje zadania inwestycyjne za ponad 
358 mln zł.  
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Wykres 12 ilustruje strukturę wydatków majątkowych wg źródeł finansowania. Jak wynika  
z tego zestawienia, ponad 76% środków na inwestycje w mieście pochodzi z budżetu Unii 
Europejskiej oraz ze środków własnych, pozostałe 23% finansowane jest z kredytów i pożyczek. 
Strukturę wydatków majątkowych Miasta Rzeszowa przedstawia zestawienie graficzne nr 13. 
Jak wynika z tego zestawienia, najwięcej środków planuje się przeznaczyć na realizację zadań 
inwestycyjnych w działach: 

 transport - 172,4 mln zł, co stanowi 56,6 % ogółu wydatków majątkowych; 
 oświata - 18,0 mln zł, tj. 5,9 % wydatków przeznaczonych na inwestycje;  
 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 24,9 mln zł, co stanowi 8,2 % ogółu 

wydatków majątkowych. 
Ustalony w budżecie deficyt w wysokości 71,7 mln zł, zostanie sfinansowany z przychodów  
z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 
i zagranicznym w 2016 r. 
Szanowni Państwo! Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto w 2016 
roku należy zaliczyć:  

 rozbudowę Al. Gen. Sikorskiego - w kwocie 10 mln zł, w tym środki unijne to 9,5 mln zł; 
 budowę obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I - w wysokości 105,8 mln zł, w tym 

środki unijne to 89,9 mln zł; 
 rozwój systemu transportu publicznego - w kwocie 10,9 mln zł, w tym środki unijne to 

8,2 mln zł; 
 Poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej -  

w wysokości 4,5 mln zł, w tym środki unijne to 0,8 mln zł; 
 utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych - w kwocie  

1,8 mln zł, w tym środki unijne to 1,5 mln zł; 
 Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki 

Współczesnej - w wysokości 6,8 mln zł, w tym środki unijne to 5,7 mln zł; 
 Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego 

Centrum Sztuki Współczesnej - w kwocie 1,5 mln zł, w tym środki unijne to 1,1 mln zł. 
Na inwestycje nieobjęte programami Unii Europejskiej planujemy przeznaczyć 105 mln zł,  
w tym m.in. na:  

 rozbudowę ul. Jana Pawła  II - 8,0 mln zł; 
 poprawę rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów  

- 1,5 mln zł; 
 budowę drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej - 3,9 mln zł; 
 rozbudowę Cmentarza Wilkowyja - 1,3 mln zł; 
 modernizację pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim - 9,6 mln zł;  
 budowę żłobka na os. Drabinianka - 5,6 mln zł; 
 budowę targowiska przy ul. Lwowskiej - 6,5 mln zł; 
 przebudowę basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji - 4,0 mln zł. 
W trakcie roku, w momencie pojawienia się w budżecie dodatkowych środków na zwiększenie 
wydatków inwestycyjnych, priorytetem będą te inwestycje, które zostały zgłoszone przez  
Komisje Rady Miasta i mieszkańców Rzeszowa oraz takie inwestycje, dzięki którym pojawią się 
nowe możliwości pozyskania dochodów z tytułu podatków. 
Kolejny slajd przedstawia strukturę przychodów. Przychody w 2016 roku zostały zaplanowane 
na poziomie 113,6 mln zł. Kwota ta obejmuje: 

 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 70,0 mln zł; 
 emisję obligacji - 40 mln zł; 
 pożyczki - 3,6 mln zł. 
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Rozchody, czyli przypadające do spłaty w 2016 r. raty kredytów i pożyczek zaciągniętych  
w latach poprzednich oraz wykup obligacji wynoszą 42 mln zł.  
W 2016 roku zostaną wykupione obligacje, których emisja miała miejsce w latach 2006-2007  
oraz 2009-2010. Ze środków tych zostały sfinansowane m.in. takie zadania jak budowa 
podziemnej trasy turystycznej oraz przebudowa dróg: Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej,  
ul. Krakowskiej i Al. Witosa, ul. Dębickiej.  
Na zakończenie pragnę podkreślić, że sytuacja finansowa Miasta jest dobra, gwarantująca 
terminową spłatę rat kapitałowych i odsetek oraz niskie ryzyko kredytowe, o czym świadczy 
ocena dokonana przez Fitch Ratings. Agencja ratingowa podtrzymała w październiku 2015 r. 
ocenę Miasta, tj. międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie    
zagranicznej i krajowej oceniła na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na 
poziomie „A+ ( Pol )”. Perspektywa obu ratingów jest stabilna. Agencja potwierdza dobre 
zarządzanie strategiczne i finansowe w Mieście oraz dobry stan lokalnej gospodarki Rzeszowa.  
Ta ocena przekłada się na możliwości pozyskiwania taniego kredytu z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. W 2015 r. oprocentowanie poszczególnych transz tego kredytu wahało się  
w przedziale od 1,66 do 2,03 % w skali roku. 
Wysoka Rado! Wyrażam głębokie przekonanie, że przedłożone dzisiaj Państwu projekty uchwał  
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
są optymalne i zapewnią sprawne funkcjonowanie naszego Miasta we wszystkich dziedzinach 
życia publicznego. Proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.”  
Projekt uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2016 stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
Projekt uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2016 wraz z I autopoprawką stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
Projekt uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2016 wraz z II autopoprawką stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 
wraz z I autopoprawką stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 
wraz z II autopoprawką stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła pisma Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie zawierające: 

 Uchwałę Nr IV/8/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie 
w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na 2016 rok (uchwała stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu);  

 Uchwałę Nr IV/104/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego RIO  
w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta 
Rzeszowa na lata 2016 - 2044 (uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu); 

 Uchwałę Nr IV/84/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego RIO  
w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego  
w projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na 2016 r. (uchwała stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu). 

 
P. Stanisław Ząbek - Przewodniczący Komisji Ekonomiczno - Budżetowej - 

przedstawił opinię Komisji na temat projektu budżetu Miasta Rzeszowa na 2016 r. (opinia 
Komisji stanowi załącznik nr 19 do protokołu).  
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 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący Klubu 
Radnych „Rozwój Rzeszowa” - powiedział: „Chciałbym podkreślić, że debata budżetowa 
staje się tak naprawdę mniej debatą o budżecie rozumianym jako zestawienie liczb, zestawienie 
dochodów i wydatków. Bardziej jest debatą o tym, jaka jest filozofia zarządzania Miastem, jaka 
jest filozofia dbałości i troski o rozwój Rzeszowa, a także o tym, w jakim momencie jesteśmy  
i podsumowując pewne dokonania, jakie wyzwania w tej mierze stoją przed nami. Odnosząc się 
do pewnych podsumowań, których efektem jest budżet, chciałbym zwrócić uwagę na dwie 
kwestie. Po pierwsze, na fakt, że Rzeszów w ostatnich latach odnotował najwyższe tempo 
wzrostu PKB. Dynamika tego wzrostu była najwyższa w skali kraju. Już wcześniej wyniki te 
obserwowane były przez Europejski Urząd Statystyczny, który wskazywał Rzeszów jako jedno 
z trzech obszarów miejskich w kraju o najwyższej dynamice PKB. Ostatni Raport PwC 
potwierdził to wyraźnie. Polityka prowadzona przez Pana Prezydenta i jego współpracowników 
przez ostatnie lata wskazuje jasno i wyraźnie, że ten model budowania rozwoju Rzeszowa na 
wszystkich frontach przynosi realne, wymierne efekty. W dobie, kiedy nasze województwo nadal 
należy do tych, które ma, niestety, najniższe PKB, Rzeszów jawi się tutaj jako lokomotywa 
ciągnąca rozwój i pomyślność całego województwa. Jeśli chodzi o PKB, dzisiaj Rzeszów nie 
ustępuje już największym miastom, a przez minione lata może pochwalić się największą 
dynamiką. To właśnie doskonały przykład na to, jak przysłowiowy rozwój Rzeszowa był przez 
ostatnie lata budowany. Druga kwestia, przez te minione lata w Rzeszów zainwestowano tylko 
i wyłącznie z naszych miejskich pieniędzy 2,2 mld zł. To są naprawdę ogromne pieniądze. To 
jest ogromna skala inwestycji i środków publicznych, które stają się często kołem napędowym 
gospodarki, pomyślności i PKB naszego miasta w ostatnich latach. Jeśli chodzi o kwotę 2,2 mld 
zł, chciałem zwrócić uwagę, że ponad połowę pozyskaliśmy z zewnątrz, a więc dodatkowo  
w wyniku wysiłków, filozofii działania i przebicia się w organach centralnych i w instytucjach, 
które dzielą środki unijne. Filozofia i marka, którą udało się Panu Prezydentowi wypracować 
powoduje, że jeśli Rzeszów zabiega o środki, to wiadomo, że będą one dobrze wykorzystane. 
Jeśli Miasto zabiega o wsparcie zewnętrzne czy o kredyt w EBI, to wiemy, że środki te zostaną 
wydane na inwestycje, które z kolei przynoszą wzrost dochodów. Zatem ta marka spowodowała 
to, że chociażby taki wielki sukces, jakim jest most za tak ogromną kwotę, kosztował Miasto 
tylko 15 mln zł, a wszystko dostaliśmy z zewnątrz. Dlaczego? Właśnie dlatego, że Rzeszów przez 
ostatnie lata, jak już wspomniałem, wypracował pewną markę jakości, markę rozwoju, markę 
miasta, do którego warto dać pieniądze, bo one się nie zmarnują, i co więcej przyniosą rozwój. 
Ten rozwój widać chociażby w dochodach. Proszę Państwa, to może jest najmniej 
spektakularna liczba, to może jest najmniej istotny element, o którym często zapominamy, ale 
przypomnijmy sobie, że w roku 2015, w tym który się kończy, bardzo często powtarzaliśmy  
i dyskutowaliśmy, że to jest najlepszy rok w historii naszego miasta, dlatego, że kończy się 
perspektywa unijna i że największe środki akurat w tym roku do nas dotarły. Proszę spojrzeć, 
co się dzieje, jeśli chodzi o rok 2016. Otóż jesteśmy do 2016 roku i do następnych lat znakomicie 
przygotowani, bowiem poziom dochodów na 2016 rok jest na ponadmiliardowym poziomie. Tak 
naprawdę oznacza to, że te wszystkie inwestycje, które do tej pory robiliśmy, przynoszą dochód, 
przynoszą wzrost naszych dochodów, przynoszą rozwój i będą procentować dalej. Dzisiaj  
w momencie trudnym, w czasie przejścia z jednej perspektywy na drugą, w momencie, kiedy 
stajemy przed wyzwaniem i dyskusją odnośnie wyboru najważniejszych projektów 
strategicznych dla miasta Rzeszowa na najbliższe lata, my jesteśmy do tego znakomicie 
przygotowani. Nie musimy się troszczyć i martwić, jak większość miast w Polsce i województwie 
o to, że jesteśmy w kiepskiej sytuacji finansowej, słabo przygotowani, czy z pewnymi 
trudnościami w sięgnięciu po nowe środki. Nie musimy robić sanacji kosztów, nie musimy robić 
wielkich cięć. Jesteśmy w znakomitej sytuacji, przygotowani pod względem dochodów  
i nadwyżki budżetowej. Zatem jesteśmy w naprawdę znakomitym momencie. Te lata minione 
były dla Miasta rewelacyjne. Dziś w 2016 roku możemy optymistycznie patrzeć  



11 
 

w przyszłość. Klub Radnych „Rozwój Rzeszowa”, jak już mówiłem, zaangażował się i angażuje 
w dyskusje o tym, co obecnie i w przyszłości będzie dla Miasta najważniejsze. Najważniejsze 
wyzwania dla Miasta, to takie zadania, jak chociażby domykanie północnej obwodnicy 
Rzeszowa i prace dokumentacyjne w tym względzie, a także połączenie z węzłem S19  
w Kielanówce i rozpoczęcie budowy południowej obwodnicy Miasta, mamy nadzieję przez 
Wisłok aż do Tyczyna. Wierzymy gorąco, że ten projekt się powiedzie, bowiem w nowej 
perspektywie finansowej właśnie największą szansę na wsparcie unijne mają te z inwestycji 
miejskich, które będą łączyły nasz układ komunikacyjny z krajowym układem komunikacyjnym. 
Tu upatrujemy ogromnej szansy dla Miasta. Ale nie tylko drogi, bo także i kolej, która jako 
aglomeracyjna jest zarysowana w naszym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Chodzi o intermodalne centrum komunikacyjne, które czeka nas w najbliższej przyszłości, i na 
tym powinniśmy się skoncentrować i przygotować środki na wkład własny. Wreszcie nowe 
projekty transportowe dla Rzeszowa czyniące system transportu publicznego w naszym mieście 
na jeszcze wyższym, europejskim poziomie. Pomimo trudności, ten projekt udało się skończyć, 
udało się domknąć i rozliczyć. Był to ogromny projekt, największy w historii naszego Miasta. 
Jesteśmy gotowi do kolejnych projektów i z kolejnymi programami transportowymi 
unowocześniającymi nasz transport publiczny wiążemy ogromną nadzieję. Jako Klub Radnych 
„Rozwój Rzeszowa” opowiadamy się także za tym, o czym wspomniał w swoim wystąpieniu 
Prezes Pratt & Whitney Rzeszów S.A., Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa Pan Marek 
Darecki, żeby w województwie, a najlepiej w Rzeszowie, powstało jedno wielkie centrum 
edukacji interaktywnej, naukowej, propagującej nowoczesne metody oswajania dzieci  
i młodzieży z naukami technicznymi, naukami, które dają przyszłość i rozwój. Chcieliśmy także 
zwrócić uwagę, że Rzeszów dołącza do świata nowoczesnych miast zarządzanych w sposób 
inteligentny, a co więcej być może chce być nawet jednym z liderów. Oprócz inwestycji  
o strategicznym charakterze, chcieliśmy zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych z budżetem, 
na 2016 rok. Chodzi o takie zadania jak przygotowanie dokumentacyjne na kontynuowanie 
przebudowy al. Rejtana oraz o ważne inwestycje dla terenów przyłączonych, jak chociażby 
budowa ul. Jana Pawła II czy kontynuacja przebudowy ul. Sikorskiego. Tych rozwiązań 
drogowych jest tutaj sporo. Także takich drobnych, które są Miastu bardzo potrzebne. 
Chcieliśmy także zwrócić uwagę na to, że w roku 2015, wspólnymi siłami, ale w oparciu  
o konkretnie wypracowane pomysły Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa”, udało się 
doprowadzić do dobrego kształtu Rzeszowski Budżet Obywatelski. Dzięki temu możemy dzisiaj 
wspierać najbardziej oczekiwane i potrzebne inwestycje na osiedlach. Chciałbym także 
wspomnieć o tym, co ostatnio w Rzeszowie się dzieje, jeśli chodzi o aktywność obywatelską  
i społeczną, i co udaje się, mam nadzieję, już coraz lepiej rozwiązywać. Otóż myślę, że jednym 
z wyznaczników dzisiejszych nowoczesnych miast w Europie jest także to, jak współpracujemy 
z organizacjami pozarządowymi. Tu w Rzeszowie najbardziej aktywnym jawi się środowisko 
miłośników jazdy rowerem, ale nie tylko, bo i środowiska wielu innych sportowców, ale oni 
akurat wygrali inwestycję numer 1 w budżecie obywatelskim. Będziemy chcieli rozwiązania  
w tej mierze kontynuować i doinwestować, tak żeby Rzeszów mógł się pochwalić, że ma 
najbardziej nowoczesny system ścieżek rowerowych, a także system obsługi mieszkańców 
korzystających z rekreacji. Cieszy nas także to, że będzie rewitalizowany nasz ośrodek 
rekreacji. Chciałem także zwrócić Państwa uwagę na to, co dzieje się w sferze miękkiej, na 
element inwestycyjny w edukacji, np. w kontekście kadr. Mamy już Centrum Kształcenia 
Praktycznego, ale przygotowujemy także drugi etap, czyli centrum praktyczne dla sfery usług 
nowoczesnych. Cieszy nas inwestycja w postaci bloku operacyjnego przy Szpitalu Miejskim, bo 
jest niezwykle istotnym elementem dla przyszłości i bezpieczeństwa zdrowotnego naszych 
mieszkańców. Kończąc, chciałbym podkreślić, że Klub Radnych „Rozwój Rzeszowa” w trakcie 
prac nad budżetem zgłaszał pewne pomysły i poprawki, konkretyzował niektóre potrzeby. Jak 
już powiedziałem na wstępie, dzisiaj debata budżetowa jest debatą symboliczną. Nie będziemy 
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burzyć równowagi budżetowej, którą ciężko wypracowała Pani Skarbnik i oczywiście budżet 
poprzemy w tym kształcie, jaki został przedstawiony. Chcemy też wyraźnie zaakcentować to, że 
mamy określone priorytety, jeśli chodzi o zmiany budżetowe w ciągu roku. Sporo z nich dzisiaj 
tutaj wymieniłem. Oprócz tych rozwiązań komunikacyjnych, rowerowych chcemy zwrócić 
uwagę także na promocję, bo to jest niezwykle ważny element marki. Tą markę już dzisiaj mamy 
za sprawą starań i działań Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca. Tą markę trzeba jeszcze 
bardziej pokazywać w Europie, co kosztuje. Będziemy starali się szukać na ten cel środków  
w ciągu roku, wiedząc, że są to środki bieżące, w których wydawaniu musimy być bardziej 
ostrożni, bo potem nie będzie za co inwestować. Zatem, tak jak powiedziałem, nie mamy 
wielkich problemów w Rzeszowie. Za to mamy dobrą sytuację i nadzieję na przyszłość. Mamy 
zabezpieczone najważniejsze sprawy. Tak więc mamy komfort dyskusji w roku 2016 o to, co jest 
najważniejsze dla naszego Miasta, a co jeszcze, jeśli chodzi o zewnętrzne finansowanie, 
powinno się znaleźć.” 
 
 Radny P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości – stwierdził; „Podczas dzisiejszej sesji zostaną podjęte bardzo ważne 
decyzje, które będą rzutować na to, jak będzie wyglądała rzeczywistość w kolejnym roku 
budżetowym, ale zostaną też podjęte decyzje, które będą określały i determinowały to, jak będą 
wyglądały kolejne lata. Przewodniczący Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” w swoim 
wystąpieniu wskazywał, z czym się zgodzę, że debata budżetowa w dużym stopniu ma charakter 
debaty o filozofii podejścia do budżetu i o tym, jak budżet powinien wyglądać w takim znacznie 
szerszym kontekście. Nie zgodzę się jednak z tym, że debatę budżetową i dyskusję o budżecie 
należy sprowadzać tylko do sfery symbolicznej. Nie jest tak do końca. Debata budżetowa musi 
zawierać bardzo wyraźnie określony czynnik liczb. Nie możemy o liczbach zapomnieć, 
dyskutując o budżecie i o tym, co te liczby nam pokazują, i w którym momencie jesteśmy. Gdy 
spojrzymy na kształt budżetu, który został zaproponowany na 2016 rok, nie sposób nie dostrzec 
i nie odnieść się do tego aspektu, który budzi jakby największe obawy, największe wątpliwości 
i pytania. A mianowicie mówię tutaj o rosnącym zadłużeniu Miasta. Według projektu, który 
został przedstawiony radnym, i który będziemy dzisiaj głosować, poziom zadłużenia Miasta 
osiągnie w przyszłym roku 716 mln zł, a więc zwiększy się w stosunku do roku obecnego  
o 70 mln zł. Tego typu problemu nie można sprowadzać tylko i wyłącznie do sfery symboliki. 
To są konkretne liczby, z którymi my w przyszłym roku i w kolejnych latach będziemy musieli 
sobie poradzić. A gdy przyjrzymy się jeszcze bardziej szczegółowo zapisom Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, to znajdziecie Państwo w nich kwotę, która również nie napawa 
optymizmem. Mówię tutaj o dyskutowanym na poprzednich sesjach poziomie zadłużenia, który 
został jakby wskazany w 2021 roku, czyli ok. 920 mln zł. Więc są to środki, które rzeczywiście 
powinny budzić nasze wątpliwości. To są kwoty, przy których zapala się lampka z ostrzeżeniem 
i zapytaniem, czy nasze Miasto rzeczywiście skutecznie będzie potrafiło sobie z takim poziomem 
zadłużenia poradzić, tym bardziej że zaciągamy kolejne kredyty i Miasto jakby utrzymuje 
tendencję zwiększania tego zadłużenia. To są problemy, na które Prezydent i Rada Miasta 
będzie musiała odpowiedzieć w najbliższych latach. Pytanie o przyszłość i kondycję finansów 
jest tym bardziej istotne dzisiaj, a obawy są tym bardziej uzasadnione, że gdy spojrzymy na 
kolejne liczby, które w tym budżecie się pojawiają, również nie budzą optymizmu i nie napawają  
spokojem. Otóż w 2016 roku odnotowujemy spadek dochodów bieżących o około 18 mln zł. 
Najbardziej niepokojące jest także to, że spadają wpływy z tytułu podatku od osób prawnych  
z 24 do 20 mln zł, a więc spadają wpływy od firm. Te pieniądze, te wszystkie środki, które są 
wydawane w Rzeszowie, te olbrzymie fundusze z Unii Europejskiej powinny generować  
w pierwszej kolejności rozwój. W sytuacji, kiedy spadają dochody od osób prawnych, od 
przedsiębiorstw, to pojawiają się pytania, czy rzeczywiście te pieniądze przynoszą ten skutek, 
którego byśmy oczekiwali. Mam pytanie do Pani Skarbnik i do Pana Prezydenta, skąd te spadki 
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dochodów wynikają, skąd one się wzięły. To budzi obawy. To, co nasz Klub niepokoi w sposób 
wyjątkowy, i na co chcieliśmy zwrócić uwagę, to sposób w jaki została potraktowana w tym 
projekcie budżetu polityka mieszkaniowa. W mijającym roku mieliśmy okazję kilkakrotnie 
dyskutować na temat sytuacji mieszkaniowej w Rzeszowie, chociażby za sprawą dyskusji, która 
wynikła z propozycji Klubu Radnych PiS dotyczącej utworzenia w Rzeszowie programu budowy 
mieszkań dla młodych rodzin. Niestety, w projekcie budżetu nie znalazły się żadne środki na 
budowę mieszkań, chociażby mieszkań komunalnych. Wszyscy doskonale wiemy, jaki jest długi 
okres oczekiwania na nowe mieszkania w Rzeszowie, na mieszkania komunalne. Blisko  
700 osób ciągle czeka w kolejce, a ta kolejka się nie skraca. To jest również mój apel jako 
członka Komisji Gospodarki Komunalnej. Na jednym z posiedzeń Komisji ta sprawa była 
dyskutowana i wyrażaliśmy obawy o to, że tego rodzaju inwestycji w tym budżecie nie ma. 
Kwestia mieszkalnictwa i kwestia zabezpieczenia mieszkań szczególnie dla młodych rodzin 
powinna być przedmiotem szczególnej troski ze strony władz Miasta Rzeszowa. Rzeszów jest 
miastem studentów, miastem w znacznym stopniu ludzi młodych, co również pokazują ostatnie 
raporty. To oni tworzą ten kapitał społeczny, który jest niezwykle cenny, i o który powinniśmy 
się troszczyć. Ułatwienie dostępu do tanich mieszkań powinno być tutaj jednym z tych 
czynników, który pomoże młodym ludziom w wejściu w samodzielne, autonomiczne życie. 
Myślę, że władze Miasta nie powinny o tym zapominać. Kolejną kwestią, która również budzi 
pytania, i która od czasu do czasu pojawia się na sesjach Rady Miasta, są miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Oczekuję tutaj od Pana Prezydenta i od Pani Skarbnik 
wyjaśnień. Otóż w przyszłorocznym projekcie budżetu została zapisana kwota 77 619 zł na 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Czy to oznacza, że Miasto rzeczywiście 
zamierza przeznaczyć na opracowywanie nowych planów taką kwotę? Moje pytanie pojawiło 
się stąd, że gdy spojrzymy na budżety innych miast, np. Lublina, to tam na tego rodzaju zadania 
wydatkowane jest znacznie więcej. Przykładowo w przyszłym roku Lublin wyda kwotę 7 mln zł. 
W ostatnim Raporcie PwC, który został przytoczony, Rzeszów został oceniony źle pod względem  
obłożenia obszaru miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jedynie  
14 % powierzchni miasta, według tego raportu, jest objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. Średnia dla 12 miast badanych w tym raporcie jest 
znacznie większa i wynosi ok. 37 %. Oczekujemy od Pana Prezydenta, że w tym temacie zostaną 
poczynione wyjaśnienia. Jest inwestycja, która jest inwestycją dość symboliczną w tym 
budżecie. Cieszymy się, że ona się tam znalazła. To, pokazuje, że presja Rady Miasta, presja 
radnych, miała sens. Mam tutaj na myśli pierwsze środki, które zostały zapisane na 
modernizację obiektów ROSiR-u w Rzeszowie. Mamy nadzieję, że te środki będą rzeczywiście 
wydatkowane na ten cel, i że Miasto faktycznie dokona modernizacji tego bardzo potrzebnego, 
z punktu mieszkańców, miejsca wypoczynku. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że w przyszłym 
roku nie będzie realizowana inwestycja, na którą czekają mieszkańcy. Jest to inwestycja, którą 
zgłaszał nasz Klub i o której wielokrotnie mówiono na sesjach. Chodzi tutaj o profesjonalne 
kryte lodowisko, którego Rzeszów bardzo potrzebuje. Niestety, ciągle nie widzimy żadnej 
perspektywy wybudowania tego rodzaju obiektu. Nie znalazły się również takie inwestycje, jak  
odmulanie zalewu, nowe parkingi, połączenie ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanowej. Na 
przedłużenie ul. Rejtana do ul. Ciepłowniczej mamy w tej chwili zapisane jedynie 200 tys. zł na 
dokumentację techniczną, bez perspektywy kolejnych środków na ten cel. Panie Prezydencie, 
Wysoka Rado, budżet Miasta na 2016 rok to jest budżet ciągle rosnącego zadłużenia Miasta. 
Jest to budżet, w którym zmniejszają się wpływy z dochodów bieżących, z dochodów od osób 
prawnych. Jest to budżet, w którym nie ma wielu inwestycji, które wymieniłem. Jest to budżet, 
który wywołuje wiele wątpliwości, i który rodzi kolejne pytania, nie rozwiązując przy tym wielu 
problemów istotnych z punktu widzenia mieszkańców Rzeszowa. Mając na uwadze te wszystkie 
elementy, o których mówiłem, nasz Klub nie jest w stanie tego budżetu poprzeć.” 
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zabierając głos w imieniu Klubu 
Radnych Platformy Obywatelskiej, powiedział: ”Odnośnie przygotowywania i projektowania 
budżetu jest cała procedura, która zaczyna się w sierpniu. Dzisiejsze posiedzenie jest 
kwintesencją tych prac i obrazem tego, co przez wiele lat zostało wypracowane. Cała nasza 
praktyka, zarówno pracowników Wydziału Budżetowego, pionu Pani Skarbnik, Pana 
Prezydenta, jak i jak radnych, to jest wieloletnie doświadczenie, które za każdym razem owocuje 
budżetem, który - jak mogą przekonać się ci, którzy obserwowali dotychczasowe nasze budżety 
- sprawdza się. Realizujemy wiele inwestycji. Miasto jest bardzo dobrze oceniane i stan 
finansów naszego Miasta jest dobry. Nacisk na inwestycje, jaki kładziemy od wielu lat 
powoduje, że Miasto rozwija się w sposób widoczny. To oczywiście oznacza, że musimy 
oszczędzać na tzw. wydatkach bieżących. To są nieraz decyzje bolesne, bo chciałoby się dać 
znacznie więcej na inne sfery funkcjonowania Miasta. Być może przyjdzie czas, żeby więcej 
środków przeznaczyć na sport, kulturę czy nawet na płace pracowników Urzędu Miasta. Ale 
póki co, póki mamy szansę na pozyskiwanie środków unijnych, a w związku z tym musimy się 
zadłużać, a żeby się zadłużać musimy mieć wysoką nadwyżkę operacyjną, to niestety nie 
możemy szastać pieniędzmi na wydatki bieżące. I taka praktyka jest w naszym Mieście 
realizowana przez wiele lat. Dylematy dotyczące tego, co robić najpierw, które inwestycje  
w pierwszej kolejności, w przypadku przynajmniej dużych inwestycji rozstrzygamy, myślę, dość 
zgodnie, bez względu na podziały polityczne czy miejsce zamieszkania. Spory najczęściej 
odnoszą się do spraw małych, czy remontować ulicę w jednym osiedlu czy drugim, na którą 
szkołę w pierwszej kolejności dać nakłady. To są rzeczy ważne, czasem doskwierające lokalnym 
społecznościom. Ale jakiś consensus, jakieś rozwiązania kompromisowe musimy znaleźć  
i myślę, że nam się w miarę skutecznie to udaje, bo rozkładamy te przedsięwzięcia na nasze 
Miasto dość równomiernie. Wspomniałem o zadłużeniu. Ono rzeczywiście rośnie, i to wszyscy 
widzimy. Ale proszę pamiętać, że wskaźniki, które określają dopuszczalne granice zadłużenia 
wynikają z ustawy o finansach o publicznych. Wszystkie miasta mają sposób obliczania tych 
wskaźników taki sam. I my mieścimy się mniej więcej w strefie stanów średnich, jak chodzi np. 
o miasta Unii Metropolii Polskich. Są miasta, które tak kolokwialnie można powiedzieć 
biadolą, że nie mogą się zadłużyć więcej. Niektóre ukrywają swoje zadłużenie w spółkach 
komunalnych, cedując tam inwestycje miejskie po to, żeby wyglądało na to, że budżet nie jest  
zadłużony. My tego nie robimy. My prowadzimy politykę finansową i gospodarczą tak, że na to, 
co wydaje się najważniejsze nam wystarcza. Zadłużenie nie przekracza granicy dopuszczalnego 
ryzyka. Oczywiście, gdyby nie daj Boże zdarzyło się jakieś wielkie załamanie, wtedy będziemy 
mieli problem, ale to załamanie dotyczyłoby wszystkich, nie tylko naszego Miasta, ale i całego 
kraju. Mam nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie. Wszyscy jesteśmy optymistami  
i zakładamy, że żadne zawieruchy nas nie dotkną. Dwa zdania do wypowiedzi przedmówcy, 
Kwestia mieszkań, to jest odrębny temat na dłuższą dyskusję, i pewnie nie warto się teraz nad 
nim tutaj zbytnio pochylać. Mieszkania socjalne to jest worek bez dna. Chętnych na mieszkania 
socjalne, komunalne nigdy nie braknie. Jak będziemy ich budować za dużo, to pojawią się 
następni, nawet tacy, którzy będą się meldować w tym celu w Rzeszowie. Więc tu trzeba 
wyważać racje. Byłoby świetnie, gdybyśmy mogli więcej środków na to przeznaczyć, ale myślę, 
że jeśli już, to racjonalniej byłoby wspierać tych, którzy chcą bardziej pokładać nadzieje w 
swoim wysiłku i w swoich staraniach. Proszę zwrócić uwagę, ze program mieszkania dla 
młodych zmodernizowany przez rząd w poprzednich miesiącach przynosi, przynajmniej na 
razie, rewelacyjne wyniki. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej wniosków jest pozytywnie 
rozpatrywanych. Zastanawiam się, czy wystarczy środków w budżecie państwa na to, żeby  
zapewnić wszystkim zainteresowanym wsparcie. Powiem przewrotnie, być może Pan Prezydent 
i Pani Skarbnik założyli niższe wpływy z podatków od dochodów firm i przedsiębiorstw, 
ponieważ nie bardzo wierzą w to, że rządowi uda się uszczelnić ten system. Obietnice 
uszczelnienia, póki co, opierają się na dobrych chęciach, a nie na konkretnych rozwiązaniach. 
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I jeszcze jedno zdanie o stawianiu na młodych. To oczywiście bardzo ważne i potrzebne, ale 
myślę, że o starszych, takich jak ja w szczególności, nie powinniśmy zapominać. Stąd  
w programie rewitalizacji, który dzisiaj będziemy uchwalać znalazły się środki na wspieranie 
tego typu inwestycji – dla zapewnienia opieki osobom starszym. Reasumując, ten budżet nie 
odbiega specjalnie od poprzednich. Jest trochę niższy, ponieważ szczyt pieniędzy unijnych  
z poprzedniej perspektywy przypadł w poprzednim roku, ale z Wieloletniej Prognozy 
Finansowej widzimy, że w latach następnych chcemy ze środków unijnych intensywnie 
korzystać. Z tego powodu zarówno nasze dochody, jak i wydatki planujemy powiększyć  
i w większym stopniu korzystać ze środków unijnych, co niestety wiąże się również ze 
zwiększeniem zadłużenia. Ale to wszystko ma swoje racjonalne uzasadnienie. Z tego powodu 
nasz Klub poprze ten budżet.” 
 
 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odnosząc się do uwag, powiedział: „Klub 
Radnych PiS-u mówił o mieszkaniach komunalnych. Przecież to Państwo protestowaliście 
przeciwko budowie budynku pomiędzy ul. Graniczną i Zieloną. Proszę więc przedstawić swoje 
stanowisko, czy chcecie żeby budować mieszkania komunalne czy też nie. Pomimo Waszego 
protestu ten budynek został wybudowany i kolejne budynki będą realizowane. Pan Radny 
Marcin Fijołek stwierdził, że kolejka na mieszkania komunalne wydłuża się. Otóż, kolejka 
wydłuża się dlatego, że mieszkania komunalne ludzie dostają w Rzeszowie i do Rzeszowa 
przyjeżdżają po to, żeby mieszkanie otrzymać. Tak to się dzieje. Proszę więc odpowiedzieć, czy 
chcecie, żeby budować mieszkania komunalne czy też nie, bo jako zarzut stawiacie, że nie 
budujemy. Będziemy budować niezależnie od tego, czy Wam będzie się to podobać czy nie. Jeśli 
chodzi o spadek wpływów, w najbliższym czasie stracimy prawdopodobnie ok. 45 mln zł z tytułu 
podniesienia kwoty wolnej od podatku. Przeliczając na pieniądze unijne, jest to około 250 – 
300 milionów zł. Jak będą takie przepisy, a wejdą one na pewno, to wówczas stracimy. Już  
w tej chwili planujemy ostrożnie. Jak sytuacja będzie się zmieniać w trakcie roku, to oczywiście 
będziemy budżet zwiększać. Jeśli chodzi o zadłużenie, to ciągle ten temat jest podnoszony na 
sesjach. Przyznam się, że urzędując tu już 14 rok, nie mieliśmy z Panią Skarbnik takiej sytuacji, 
żebyśmy nie mogli płacić faktur. Nie ma w tej chwili zagrożenia, a sytuacja finansowa Miasta 
jest dobra. Co do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, inne miasta mają 
plany w szerszym zakresie. Natomiast myśmy poszerzyli Miasto o 117 %, czyli o drugie tyle. 
Nie ukrywam, że wydałem decyzje odnośnie przyjęcia kolejnych pracowników do Biura 
Rozwoju Miasta, aby przygotowywać plany, a więc będzie to realizowane.”      
 
 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiadając, wyjaśniła: „Jeśli chodzi  
o kwestię zadłużenia, zadłużenie rzeczywiście jest rosnące, rosnące są też inwestycje. Fitch 
Ratings, o którym wspominał Pan Prezydent w swoim wystąpieniu, stwierdził o stabilności 
sytuacji finansowej Miasta. Również Regionalna Izba Obrachunkowa każdorazowo analizuje 
naszą sytuację finansową. Nawet przy kredycie rozłożonym w czasie (400 mln zł) zaopiniowała 
pozytywnie możliwość spłaty. Czyli sytuacja jest stabilna w tym względzie. Jeśli chodzi  
o dochody bieżące, to rzeczywiście, gdy przedstawiałam Państwu budżet na poprzedniej sesji, 
mówiłam, że budżet jest nieco mniejszy, ale dynamiczny. Budżet jest mniejszy w tym zakresie, 
dlatego że w 2015 r. mamy takie elementy jak dywidenda z MPWiK-u, która nie powtarza się  
w 2016 r. - prawie 9 mln zł. Ponadto środki unijne w zakresie dochodów bieżących - 9 mln zł, 
a więc mamy już 19 mln zł. Do tego zwrot VAT-u, który udało nam się pozyskać w ramach 
dochodów bieżących - 10 mln zł. To są dochody o charakterze jednorazowym, łącznie  
29 mln zł. A więc łączny ubytek 18 mln zł powoduje, że dynamika jest większa o 9 mln zł. Czyli 
budżet jest mniejszy, ale dynamiczny. Dynamiczny jest w zakresie PIT-u, w zakresie podatku od 
nieruchomości, w zakresie subwencji, dotacji itd. Nie ma takiej sytuacji, że jest regres we 
wszystkich obszarach. W tych obszarach, gdzie były dochody o charakterze jednorazowym, 
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trudno, żeby się powtórzyły. Natomiast, jeśli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego, 
Radny P. Marcin Fijołek przytoczył kwotę 77 tys. zł. To jest kwota przeznaczona na zlecenia  
w tym zakresie. Na pozyskanie drobnych usług, które są niezbędne dla Biura Rozwoju Miasta 
Rzeszowa do przygotowywania planów. Jak Państwo wiecie, zadaniem BRMR jest 
opracowywanie planów zagospodarowania miasta. Nie wszędzie jest to tak ustawione.  
W niektórych miastach robi się plany na zlecenie i wówczas w tej pozycji, gdzie u nas jest  
77 tys. zł, są miliony. Na funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa zapisano w budżecie 
prawie 4 mln zł. To jest łączny koszt opracowania i przygotowywania planów 
zagospodarowania przestrzennego. Jeśli chodzi o mieszkania komunalne i socjalne, w czasie, 
gdy gościliśmy u nas przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego w kwestiach podpisania 
umowy na emisję obligacji, rozmawialiśmy z Panem Prezydentem o możliwości pozyskania 
środków na sfinansowanie tego budownictwa. Okazuje się, że w Banku Gospodarstwa 
Krajowego jest taka możliwość. Rozpoczniemy prace i rozpoczniemy rozmowy w tym temacie. 
Jeżeli uda się pozyskać środki, a wszystko wskazuje na to, że uda się je pozyskać w granicach 
50 %, będziemy w ciągu roku próbowali sięgnąć po te środki.”  
 
 Radny P. Waldemar Kotula – stwierdził: „Po pierwsze, należy zauważyć, że 
Prezydent Miasta Rzeszowa, jak i Klub Radnych „Rozwoju Rzeszowa”, nie realizują tematów, 
które obiecywali w kampanii wyborczej. Zacytuję fragment z artykułu zamieszczonego  
w gazecie „Nowiny” z 13 listopada 2013 r. pt. „Chcemy budować Rzeszów dla przyszłych 
pokoleń” - „Rozwój Rzeszowa” obiecuje budowę żłobków i przedszkoli na powstających 
osiedlach”. W tym budżecie jest jeden żłobek. Mamy aktualnie 8 żłobków, a osiedli jest 29.  
W takim tempie do końca kadencji nie pokryjemy nawet 2/3 osiedli, jeśli chodzi o budowę 
żłobków. Po drugie, należy zauważyć, że Prezydent Miasta nie ujmuje tematów związanych  
z rozwojem miasta i przedsiębiorczością. Rok temu stworzono Komisję Przedsiębiorczości  
i Promocji Gospodarczej, która miała zajmować się strefą ekonomiczną, inkubatorem 
przedsiębiorczości i nadzorem nad Biurem Obsługi Inwestora. Po roku funkcjonowania tej 
Komisji nie ma dalej planu, żeby wybudować inkubator przedsiębiorczości i młodzi 
przedsiębiorcy będą dalej jeździć do parku naukowo - technologicznego do Jasionki, gdzie 
komunikacja jest słaba. Nie uwzględniono również wniosku tej Komisji, żeby pieniądze 
przeznaczyć na promocję strefy Dworzysko. W tej sytuacji nie wyobrażam sobie, żeby 
Przewodniczący tej Komisji głosował za budżetem, który na 100 % jest przeciwko 
przedsiębiorczości. Po trzecie, należy zauważyć, że Prezydent Miasta i Klub Radnych „Rozwoju 
Rzeszowa” nie ujmuje tematów, o które wnioskują mieszkańcy. Na spotkaniach w sprawie 
budżetu obywatelskiego robiono nadzieje mieszkańcom, że tematy, pomimo tego, że nie wygrają 
w głosowaniu, zostaną uwzględnione w budżecie miasta. Żaden z takich wniosków nie został 
uwzględniony, pomijając już wnioski Rad Osiedli. Po czwarte, należy zauważyć, że Prezydent 
Miasta, jak i Klub Radnych „Rozwoju Rzeszowa” nie uwzględniają tematów, na które wskazują 
eksperci. Raport PwC, do którego odniósł się Przewodniczący Klubu Pan Konrad Fijołek 
wskazał, że Miasto powinno inwestować w kulturę. To przekłada się na rozpoznawalność  
i przynosi jeszcze więcej pieniędzy i inwestycji. Powoduje, że ludzie chcą mieszkać w tym 
mieście. Tymczasem od 11 lat mieszkańcy trzech dużych osiedli w centrum Rzeszowa - Osiedla 
Dąbrowskiego, Osiedla Gen. Grota - Roweckiego i Osiedla Piastów, pozostają bez domu 
kultury. To jest ponad 20 tys. mieszkańców. Zważywszy na powyższe nie można poprzeć tego 
budżetu.” 
 
 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiadając, stwierdził: „Realizujemy  
wnioski, które mieszkańcy zgłaszają na spotkaniach. Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że tylko 
Warszawa i Rzeszów powiększają ilość mieszkańców. Ten procent przyrostu w Rzeszowie jest 
największy. W ostatnim okresie czasu przybyło 35 tys. mieszkańców.” 
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 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Cieszę się, że w wypowiedzi Radnego  
P. Konrada Fijołka pojawił się taki wątek i że rozmawiamy o filozofii rozwoju miasta. Zacznę 
o rosnącym PKB, o którym z taką atencją wypowiadał się Pan Radny. Jeśli chodzi o dużą 
dynamikę naszego PKB, to jest prawda. Tylko, że Pan Radny pomieszał dwa fakty - rosnące 
PKB, a wysokość PKB. Otóż, musimy mieć świadomość, że Rzeszów ze swoim PKB należy do 
grupy najniżej usytuowanych miast. Jesteśmy w grupie metropolii polskich, gdzie PKB jest 
najniższe. To akurat nie jest żaden zarzut do władz miasta. Tylko, jeśli rozmawiamy o kondycji 
miasta i o sile jego rozwoju, to musimy mieć świadomość, że nasze PKB stanowi raptem  
1,2 średniej krajowej, podczas gdy np., w Warszawie wynosi 3-krotność średniej krajowej,  
w Poznaniu 2-krotność średniej krajowej. My natomiast plasujemy się w pobliżu tej średniej 
krajowej. Więc tutaj musimy mieć świadomość, że startując z pozycji dość ubogiego miasta, 
kilkanaście lat temu, na podstawie tej dynamiki wzrostu dołączyliśmy do miast nieco 
bogatszych. Ale wśród metropolii nadal jesteśmy w grupie najbiedniejszych miast. Musimy mieć 
tą świadomość. Raport PwC, na który powołuje się wielu radnych, pokazuje pewne potrzeby 
Miasta. To, na co Miasto przede wszystkim powinno zwrócić uwagę. Uważam, że dobrze się 
stało, że raport pokazał się przed debatą budżetową. Ten raport powinien być takim lustrem,  
w którym my próbujemy przejrzeć nasze zamierzenia wydatkowe w najbliższych latach  
i porównać, na ile wydatki odpowiadają potrzebom zauważanym przez ekspertów. Mam tu kilka 
uwag do budżetu. Nawet, jeśli nie ma odpowiednich zapisów w budżecie, to prosiłbym, żeby 
Pan Prezydent, Pani Skarbnik czy inne osoby odpowiedzialne za kształtowanie tych wydatków 
w ciągu roku zwróciły na to uwagę. Rynek pracy został oceniony w raporcie PwC, mówiąc 
delikatnie, nie najlepiej, jeśli chodzi o Rzeszów. Rynek pracy jest dość kiepsko rozwinięty. 
Przede wszystkim raport PwC zwraca uwagę na konieczność pobudzenia przedsiębiorczości, 
na konieczność rozwoju rynku pracy. Ten rynek pracy jest słabo rozwinięty wbrew temu, że 
demografia miasta jest bardzo dobra. Czyli demografia miasta wskazywałaby, że rynek pracy 
można rozwijać, ale ten rynek pracy się jednak nie rozwija. Jaka jest przyczyna? Myślę, że 
jedną z przyczyn jest to, że w naszym mieście od długiego czasu jest taka filozofia, że to Urząd 
Miasta zapewnia miejsca pracy poprzez rozwój inwestycji. I to jest akurat prawda. Ale nie 
powinien to być jakby główny nurt miejsc pracy. Metropolie rozwijają się przez biznes 
prywatny, przez rozwój miejsc pracy w biznesie prywatnym. Dopóki będziemy jakby zasłaniali 
rozwój ogólnego rynku pracy poprzez dobrze rozwijające się miejsca pracy w samym Urzędzie 
Miasta, przez same inwestycje miejskie, to będziemy zamykali oczy na bardzo ważny dział 
rozwoju tego rynku pracy, który w naszym mieście jest jak się okazuje nie najlepiej rozwinięty, 
przynajmniej jeśli chodzi o wskazania raportu PwC. Tym, co się łączy z rynkiem pracy, są 
inwestycje zewnętrzne. Te inwestycje zewnętrzne od 20 lat są takim mottem wypowiedzi 
gospodarczych dotyczących, czy to rozwoju miast czy rozwoju kraju. Trzeba przyznać, że te 
inwestycje zewnętrzne rozwijają, tylko akurat Rzeszów jest jedną z takich wysp w Polsce, 
pewnie nie jedyną, gdzie tych inwestycji zewnętrznych jest niewiele. To też wynika z raportu 
PwC. Paradoksalnie z jednej strony, w grupie tego potencjału, który oceniali eksperci PwC, 
twierdzili, że Miasto jest atrakcyjne, jeśli chodzi o wskaźniki. Więc teoretycznie powinno 
przyciągać inwestorów, bo ono jest atrakcyjne, jeśli chodzi chociażby o poziom środowiska czy 
poziom bezpieczeństwa, a tych inwestorów nie przyciąga. Więc co takiego się dzieje? Pierwsze, 
na co powinniśmy zwrócić uwagę, to fakt, że polityka miejska w nieodpowiedni sposób 
przyciąga tych inwestorów. Więc tu jest pewien minus do budżetu, do którego w ciągu roku 
należałoby wnieść jakąś poprawkę i jakiś pomysł tu zastosować. Bo bez aktywniejszego 
zaangażowania się Miasta w przyciąganie inwestorów ten dysonans pomiędzy niezłą 
atrakcyjnością Miasta, jeśli chodzi o wskaźniki a brakiem ściągania inwestorów zewnętrznych, 
będzie się tylko dalej pogłębiał. A przecież wiadomo, że im więcej inwestorów zewnętrznych, 
tym bardziej będziemy mogli rozwijać rynek pracy i bogactwo Miasta. Raport PwC zupełnie 
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osobny dział poświęcił kwestii wizerunku Miasta. Wbrew pozorom nie jest to tylko i wyłącznie 
kwestia marketingowa, ale za wizerunkiem Miasta idzie chociażby ściąganie inwestorów, 
umiejscowienie tu firm. Dlaczego niektóre znane firmy w Rzeszowie przenoszą swoje siedziby 
do Warszawy? Ja zdaje sobie sprawę, że są ekonomiczne powody, dla których ta czy inna 
kluczowa dla Rzeszowa firma przenosi swoją główną siedzibę formalnie do Warszawy, 
pozostając tutaj i działając. Ale gdyby wizerunek naszego Miasta, gdyby jego rozpoznawalność 
i ranga na arenie krajowej była większa, to może moglibyśmy zapobiec tego typu „ucieczkom” 
z Rzeszowa. To jest wyzwanie dla Miasta, jeśli chodzi o wizerunek. Myśmy, jako Klub Radnych 
PiS-u 5 lat temu proponowali, żeby w Rzeszowie wybudować duże centrum kulturalno - 
naukowe, które byłoby rozpoznawalnym znakiem, taką ikoną rozpoznawalności Miasta, jak np. 
dla miasta Bilbao jest centrum sztuki współczesnej. Dzięki temu miasto Bilbao, w sumie 
niewielkie miasto europejskie, zostało rozsławione na cały świat. Rzeszów mógłby podobnie 
zadziałać, oczywiście na miarę swojej wielkości. Ale nasz wniosek o budowę Interaktywnego 
Centrum Edukacji Naukowo - Technicznej do tej pory nie został zrealizowany. Dzisiaj Radny 
P. Konrad Fijołek mówił o tym, że należy takie centrum budować. Owszem, możemy za każdym 
razem mówić, że chcemy to robić, ale chcieć to mało. To trzeba po prostu zrobić, a szansa na 
podjęcie tego przedsięwzięcia była już dawno. W tym roku pojawiła się inna możliwość, może 
nie na taką skalę, jak myśmy sobie wyobrażali, jeśli chodzi o ICENT. Chodzi o Podkarpackie 
Centrum Lekkiej Atletyki. Szkoda, że nie udało się w tym roku popchnąć tej sprawy. Z tego, co 
widzę, nie ma chyba woli, żeby wspólnie z Marszałkiem i Klubem „Resovia” wybudować to 
Centrum.  A na ten cel byłoby potrzeba 8 mln zł. To jest kwota w porównaniu z efektem chyba 
niewielka. Wybudowanie takiego Centrum wpłynęłoby na wizerunek i rangę Miasta. I tu też 
pojawia się pytanie, dlaczego tego nie robimy? Może udałoby się ten temat podjąć w 2016 roku, 
o ile nie będzie to inicjatywa spóźniona. Następna sprawa dotyczy infrastruktury miejskiej,  
o której też wypowiadał się Raport PwC. Tu, co prawda, wiele rzeczy wygląda lepiej, zresztą 
cały budżet na 2016 rok jest wypełniony elementami infrastrukturalnymi. To bardzo dobrze. 
Zresztą wiemy, że ”oczkiem w głowie” Pana Prezydenta jest to, żeby infrastruktura rozwijała 
się w mieście. Ale tu też można powiedzieć, że pewne rzeczy można byłoby zrobić lepiej. 
Chciałbym tu zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy. Pierwsza sprawa, to połączenie ul. 
Wyspiańskiego z ul. Hoffmanowej. Usłyszeliśmy, że w tym roku będzie trudno zrealizować tą 
inwestycję ze względu na brak dofinasowania ze środków unijnych. Zdaję sobie sprawę z tego, 
że jest to ważny argument, ale obawiam się, że Miasto będzie realizować tylko to, co jest 
finansowane ze środków unijnych. Jeśli chodzi o wypowiedź Radnego P. Konrada Fijołka 
odnośnie wykonania i rozliczenia programu transportowego, to oczywiste jest, że jeśli 
korzystamy ze środków unijnych, to później dokonujemy ich rozliczenia. Nie ma się tu czym 
chwalić. Moglibyśmy się pochwalić, gdybyśmy powiedzieli, że mimo tego, że nie otrzymaliśmy 
środków unijnych, zdołaliśmy zdobyć pieniądze i wybudowaliśmy połączenie ul. Wyspiańskiego 
z ul. Hoffmanowej. Tutaj byłby powód do chwalenia się. A nie chwalenie się tym, że Unia dała 
nam pieniądze, a myśmy je wydali. Zdaję sobie sprawę z tego, że wydanie 60 mln zł na 
połączenie ul. Wyspiańskiego z ul. Hofmanowej to jest za dużo, żeby budżet miasta sam to 
udźwignął. Przekonują mnie tu słowa Pani Skarbnik. Ale to jest ważne zadanie dla Miasta. 
Szukajmy możliwości zdobycia pieniędzy na tą inwestycję. Podobnie jest z przedłużeniem ul. 
Rejtana w kierunku ul. Maczka. Tu perspektywy są nieco większe i bardziej obiecujące, ale też 
usłyszałem na jednej z Komisji, że pojawiają się pewne trudności, i że możemy mieć problem 
ze sfinansowaniem tej ważnej inwestycji w roku 2016. Mam nadzieję, że tak nie będzie, i że 
inwestycja, pomimo niewielkich pieniędzy na ten rok, bo w sumie 200 tys. zł, uzyska mocne 
finansowanie. Jest to bardzo ważna inwestycja zarówno ze względu na targowisko, które 
zostało tam zaprojektowane, jak i ze względu na przyszłość centrum komunikacyjnego. Kolejną 
sprawą jest centrum dworcowe. Powinniśmy pochylić się nad tym problemem i potraktować 
jako jeden z najbardziej strategicznych punktów rozwojowych naszego miasta w najbliższych 
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latach. Jest to prawdopodobnie ostatni dzwonek, żeby na terenach w pobliżu dworca 
kolejowego móc wybudować takie centrum. Bo za niedługo nie będzie tam już terenów, którymi 
będziemy mogli dysponować. Przypomnę, że kilka lat temu kolej sprzedała jedną z działek, gdzie 
została wyburzona parowozownia. To już w pewien sposób obniża potencjał tego miejsca,  
w którym można byłoby organizować to centrum. Szkoda, że wtedy Miasto nie zainteresowało 
się pozyskaniem tej działki. Jest tam jeszcze druga parowozownia, którą najprawdopodobniej 
można byłoby pozyskać. Szkoda, że nie ma woli jej zakupu. Chciałbym zachęcić, żebyśmy 
spojrzeli na kwestię centrum dworcowego jako na jedną z najważniejszych inwestycji 
najbliższych lat. Jeżeli teraz tego nie zrobimy, jeżeli nie przekonamy PKP i PKS, jeżeli jako 
Miasto nie stworzymy warunków do tego, to obawiam się, że w kolejnych latach będzie coraz 
trudniej. Przedstawiłem te najważniejsze problemy i prosiłbym, żeby w najbliższym czasie  
znalazły one odzwierciedlenie w naszym budżecie. Bo budżet w najbliższych latach nie będzie 
już miał takiej dynamiki. Przynajmniej tak to wynika z wykresów, które tu były prezentowane. 
Mimo tego, że mogliśmy pochwalić się wzrostem PKB i dołączeniem do miast nieco bogatszych, 
to w najbliższych latach prawdopodobnie czeka nas już bardziej ustabilizowany poziom PKB. 
Powoduje to, że tym bardziej musimy racjonalnie gospodarować tymi środkami, które mamy, 
jak też zwrócić uwagę na realizację tych inwestycji, które są najważniejsze. Proszę o ujęcie 
wymienionych inwestycji w budżecie.”   
 
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - „Ad vocem: Tego typu postulaty są 
może i ciekawe, ale należało je zgłaszać w sierpniu, kiedy przystępowaliśmy do tworzenia 
budżetu. Dzisiaj dyskutujemy nad konkretnym projektem i ewentualne modyfikacje powinny 
polegać na tym, że wskazujemy, z czego zrezygnować, a co w to miejsce wprowadzić. To jest 
jedna uwaga. Druga uwaga odnosi się do Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. 
Powinniśmy patrzeć na tą sprawę racjonalnie. Jeśli mielibyśmy realizować to zadanie z Klubem 
„Resovia”, oznaczałoby to, że bierzemy na siebie odpowiedzialność. Po pierwsze za tą 
inwestycję. Nie jest takie pewne, że planowana kwota wydatków w wysokości 32 mln zł 
wystarczy, i jak znam życie, w razie braku środków okaże się, że jako Miasto mamy dokładać, 
bo Klub nie ma pieniędzy. Po drugie, jest pytanie, kto będzie potem to utrzymywał. Tu przede 
wszystkim potrzeba, moim zdaniem, równorzędnego stanowiska czy podejścia Marszałka, żeby 
on również chciał wziąć część odpowiedzialności za to przedsięwzięcie, a nie tylko przekazał   
8 mln zł i „umył ręce”. Poza tym jak sama nazwa wskazuje, jest to przedsięwzięcie dotyczące 
całego województwa, a nie tylko Rzeszowa. Zatem to wymaga rozmów.”  
 
 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odnosząc się do dyskusji, powiedział: „Jeśli 
chodzi o połączenie ul. Hoffmanowej z ul. Wyspiańskiego, jest to teren wojskowy. Możliwości 
zbudowania tam drogi nie są łatwe, bo teren jest zabudowany. Był czas, na początku 2000 roku, 
kiedy chcieliśmy budować połączenie z ul. Pułaskiego. Pan Radny Kultys protestował i nie 
doszło do realizacji tej inwestycji. Mieliście wtedy większość w Radzie Miasta i odrzuciliście 
temat. Co do Centrum Lekkoatletycznego, jestem gotowy wystąpić do Rady Miasta, żeby 
przeznaczyć 8 mln zł na budowę tego Centrum. Na dzisiaj są to bardzo skomplikowane sprawy. 
Szukalibyśmy rozwiązania, gdyby budowała to „Resovia” czy też Urząd Marszałkowski. 
Pewnie znaleźlibyśmy pieniądze i je przekazali. Myślę, że Rada Miasta przychyliłaby się do 
takiej decyzji. Jeśli chodzi o duże inwestycje, uważam, że fabryki powinny być lokalizowane 
poza granicami miasta. Rynek pracy w Rzeszowie jest. Wystarczy popatrzeć na ilość 
samochodów wjeżdżających rano do Rzeszowa.”  
Pan Prezydent krytycznie ocenił fakt, że członkowie Klubu Radnych PiS negatywnie 
wypowiadają się na temat Miasta.  
  



20 
 

 Radny P. Robert Kultys - „Ad vocem: Nigdy nie wypowiadałem się przeciwko 
połączeniu pomiędzy ul. Wyspiańskiego, a którąkolwiek z ulic Pułaskiego czy Hoffmanowej. 
Jeśli chodzi o inwestycje, które wymieniłem, zdaję sobie sprawę, że każda z nich jest trudna. 
Ale, tak jak już mówiłem, chwalmy się tym, co było trudne i co rozwiązaliśmy.” 
 
 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zaapelował o kulturę 
wypowiedzi podczas obrad Rady Miasta. Powiedział: „Mówiąc o budżecie powinniśmy skupić 
się przede wszystkim na liczbach. Jeżeli przyjrzymy się tym liczbom, to nie jest tak, że wszystko 
nam rośnie w górę i wszystko wygląda tak różowo. Jeśli chodzi o dochody bieżące  
i majątkowe, to po raz pierwszy chyba od kilkunastu lat, nie mamy tutaj przyrostu. Pani 
Skarbnik wyjaśniała, z czego to wynika. Należy się z tym pogodzić. Przyszły rok zapowiada się 
tu mniej ciekawie w stosunku do lat wcześniejszych. Miejmy nadzieję, że w trakcie realizacji 
budżetu się to zmieni. Dochody bieżące, czyli podatki, opłaty, subwencje i dotacje trochę więcej 
nam spadają, jeżeli popatrzymy na to globalnie. Jeżeli zaś skupimy się na wydatkach, czyli 
wydatkach bieżących i wydatkach majątkowych, to także w przyszłym roku zapowiadają się 
niższe, i trzeba się z tym zgodzić. Ten budżet został tak skonstruowany, że wydatki ogółem są 
na niższym poziomie. Jest tam spadek, podobnie jak wydatkach bieżących i majątkowych. Nie 
do końca zgadzam się ze stwierdzeniem Pani Skarbnik, że rosnące są inwestycje. Zestawienie 
pokazuje, że akurat inwestycje nie są rosnące. Jeśli mówimy o przychodach budżetu, to obniżają 
się i miejmy tego świadomość, a rozchody wzrastają, a więc to o czym mówiła Pani Skarbnik,  
spłata kredytów, pożyczek i obligacji. To są kwoty większe niż planowane były w tym roku.  
Ostatnia kwestia, to wzrost kwoty długu. Nie mówię tego w alarmującym tonie, ale w Raporcie 
PwC na str. 30 jest takie zdanie: „Zjawiskiem niekorzystnym jest zadłużanie się Miasta.” To 
jest stwierdzone przez fachowców i powinniśmy mieć to na uwadze, sięgając po kolejne środki. 
Chciałem też szerzej odnieść się do tego raportu. Raport, który ma nawet tytuł „Podkarpacki 
beniaminek może stać się silnym rywalem”, da nam konkretną korzyść, jeśli wykorzystamy tę 
szansę. Autorzy raportu pokazują pewne słabe strony. Nie zachłystujmy się więc niektórymi 
stwierdzeniami, że coś jest dobrze, bo nawet media, które opisywały ten raport, także zwracały 
uwagę na niektóre obszary. Chciałem zwrócić tu uwagę przede wszystkim na infrastrukturę 
komunikacyjną, którą w raporcie przedstawia się jako niekorzystną. Że Miastu potrzebne są 
dalsze inwestycje w tym zakresie, że priorytetem władz Rzeszowa powinna być poprawa   
jakości komunikacji miejskiej. Że realizowana obecnie przez Miasto polityka wytyczania 
buspasów powinna iść w parze z budową centrum przesiadkowych „Parkuj i Jedź” na 
obrzeżach miasta. O tym mówił wcześniej Radny P. Robert Kultys, że powinniśmy iść w tym 
kierunku, i ja to popieram. Jeśli skupilibyśmy się na tym, o czym była wcześniej mowa, a więc 
na takich kwestiach jak promocja, kultura, co zrobić, żeby Rzeszów wyszedł z Polski B, to wtedy 
faktycznie wykorzystalibyśmy ten raport z korzyścią dla Miasta.  Taki, moim zdaniem, powinien 
być cel. Spróbujmy więc tak wykorzystać ten raport do rozwoju Rzeszowa.” 
 
 Radny P. Wiesław Buż - zabierając głos, powiedział: „Mam wrażenie, że ta dyskusja 
staje się mniej fachowa, a bardziej symboliczna. Nie zgadzam się z tym, co mówił tu 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS-u. Dyskusję nad budową budżetu prowadzimy 
rzeczywiście od lipca – sierpnia tego roku, i to bardzo precyzyjnie i fachowo. Pan Prezydent 
przedstawiał wszystkie założenia budżetu już od początkowej fazy, czyli od spotkań  
z mieszkańcami Rzeszowa. Miałem okazję w większości z tych spotkań uczestniczyć, podobnie 
jak większość członków Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa”. To tam kształtował się budżet 
Miasta na rok 2016. Uważam, że tam była również fachowa rozmowa. Nie mówiliśmy tam  
o kwotach, wartościach, ale mówiliśmy o celach, strategii, o sprawach najważniejszych dla  
Rzeszowa. Jestem zbudowany taką formą prowadzenia i przygotowania budżetu. Na dzisiejszej 
sesji zgłaszane były uwagi i wątpliwości co do poziomu długu. Jestem przekonany o tym, że 
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kredyt jest budowany prawidłowo. Dług, który wzrasta, faktycznie wzrasta, ale z pewnym 
uzasadnieniem i wolno w stosunku do ilości przedsięwzięć, jakie w mieście są realizowane. 
Jakie inwestycje się pojawiają? - W większości takie, które w latach następnych będą wspierać 
rozwój Rzeszowa, co sprowadzi się do tego, że będziemy mieć większy wzrost i większe 
przychody. Dzięki temu będziemy mogli dobrze i bezpiecznie spłacać ten dług i cieszyć się  
z rozwoju Miasta we wszystkich obszarach jego działania. Jeśli chodzi o segmenty działania 
Miasta, dlaczego pomijacie Państwo segment społeczny? Na samą edukację w wydatkach jest 
zapisane ponad 340 mln zł. Na szkoły zawodowe zapisaliśmy blisko 65 mln zł, najwięcej  
z wszystkich szkół. Jest to spełnianie postulatu mieszkańców i zapotrzebowania społecznego.  
Czyli idealnie wpisujemy się w rozwój gospodarki i to budżet gwarantuje. Na pomoc społeczną 
zapisane są środki w wysokości blisko 50 mln zł, na politykę społeczną ok. 23 mln zł. Na dodatki 
mieszkaniowe w tym budżecie jest zapisana kwota 6 mln zł, na zasiłki blisko 3 mln zł. Na 
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska mamy zabezpieczone środki w kwocie 100 mln zł. 
Na kulturę fizyczną ok. 21 mln zł. Uważam, że budżet gwarantuje stabilne życie w mieście, bo   
został racjonalnie przygotowany. Tak się zastanawiam, co byłoby, gdyby Raport PwC nie został 
opublikowany kilka dni temu. Pewnie nie mielibyście Państwo za bardzo się do czego odnosić  
i z czym porównywać. Ten raport pokazał Wam jakby drogę do dyskusji. Ale nie o tym chciałem 
powiedzieć. Proszę popatrzeć, ile Miasto przygotowuje analiz, projektów badawczych itd. A po 
co to robimy? Po to żeby szukać lepszej przyszłości, żeby szukać prawidłowego przeznaczania 
środków, żeby szukać prawidłowych rozwiązań. Doradzają nam fachowcy. O czym to 
świadczy? O tym, że kierownictwo Miasta, że Pan Prezydent słucha fachowców, że szuka 
najlepszych rozwiązań i standardów, jakie powinny funkcjonować we współczesnym  
samorządzie. Dobrze byłoby gdybyśmy ten budżet przyjęli i nie tracili czasu na zbędną 
dyskusję.” 
Następnie Pan Radny, jako Przewodniczący doraźnej Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, poinformował, że doraźna Komisja ds. RBO na posiedzeniu odbytym w dniu 
dzisiejszym zatwierdziła projekt harmonogramu prac Komisji na 2017 rok (projekt 
harmonogramu stanowi załącznik nr 20 do protokołu).  
 

Radny P. Marcin Deręgowski - odnosząc się do wystąpienia Radnego P. Waldemara  
Kotuli, powiedział: „W Rzeszowie nie ma potrzeby budowy inkubatora przedsiębiorczości, 
tylko startupowego centrum. Tego typu inwestycja jest potrzebna w mieście. Jeśli chodzi  
o kwestię domu kultury dla Osiedli: Grota - Roweckiego, Piastów i Dąbrowskiego, jest to temat, 
który ciągnie się od wielu lat. W rezultacie w budżecie miasta na 2016 rok zostało zapisane 
zadanie pn. „Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej”, które z jednej strony będzie pełniło 
rolę plenerowej sali wystawowej, a z drugiej będzie miało cechy domu kultury.”  

 
P. Robert Homicki - Przewodniczący Komisji Przedsiębiorczości i Promocji 

Gospodarczej - zaprosił Radnego P. Waldemara Kotulę do udziału w pracach Komisji 
Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej. 

 
Radny P. Waldemar Kotula - nawiązując do wypowiedzi Radnego P. Marcina 

Deręgowskiego, zauważył, że „Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej” planowane jest 
przy ul. Reformackiej, a nie w centrum życia Osiedli Grota - Roweckiego, Piastów  
i Dąbrowskiego. W kwestii odpowiedzi udzielonej przez Przewodniczącego Komisji 
Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej P. Roberta Homickiego, stwierdził: „Rozumiem, 
że przedsiębiorczość w Rzeszowie jest perfekcyjna. Jeżeli nie ma żadnych wniosków tej Komisji, 
to może trzeba ją zlikwidować.”    
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P. Robert Homicki - Przewodniczący Komisji Przedsiębiorczości i Promocji 
Gospodarczej - ponowił zaproszenie dla Radnego P. Kotuli do udziału w pracach Komisji 
Przedsiębiorczości i Promocji gospodarczej. 
 

Radna P. Jolanta Kaźmierczak - „Ad vocem: Chciałam się odnieść do wypowiedzi 
Radnego P. Roberta Kultysa w kwestii Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Otóż ta 
inwestycja jest priorytetowa. Na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy 
Unijnych Pani Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy przedstawiła 3 koncepcje realizacji 
powyższego zadania. Wiemy, że Miasto się o to stara i że zarezerwowane są środki w budżecie 
Miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jeśli chodzi o połączenie ul. Wyspiańskiego  
z ul. Hoffmanowej, została opracowana dokumentacja techniczna, okrojona ze względu na 
niemożność pozyskania terenów wojskowych.”  

 
P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - nawiązując do dyskusji, 

powiedział: „Chciałem zapewnić, że Klub Radnych PiS w żaden sposób nie chce źle 
wypowiadać się o mieście. Zależy nam na tym, żeby Rzeszów się rozwijał, żeby były tworzone 
nowe miejsca pracy, żeby ludzie chętnie mieszkali w Rzeszowie. Niezasadny jest zarzut, że 
członkowie Klubu Radnych PiS negatywnie wypowiadają się o mieście. Debata budżetowa to 
dobry czas, żeby porozmawiać o wielu kwestiach. Chcemy rozmawiać o różnych aspektach 
polityki miasta, które mogłyby być prowadzone lepiej, i na które warto zwrócić większą 
uwagę.”  

 
P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - zaprosił Przewodniczącego Klubu Radnych 

PiS do współpracy i do rozmów „na temat tego, jak lepiej budować Rzeszów.”  
 
Radny P. Mirosław Kwaśniak - opowiedział się za przyjęciem przedstawionego 

budżetu Miasta Rzeszowa na 2016 rok. Podkreślił, że budżet został profesjonalnie 
przygotowany, a środki na poszczególne zadania zabezpieczone są w sposób optymalny. 
Zwrócił uwagę, że budżet, tak jak corocznie, będzie podlegał zmianom w trakcie roku.    

 
P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący Klubu 

Radnych „Rozwój Rzeszowa” - odnosząc się do dyskusji, powiedział: „My wielokrotnie 
powtarzamy, że wskaźniki są optymalne i w bezpiecznych widełkach, że rating jest bardzo dobry 
od wielu lat. Że raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego mówi o tym, że sytuacja finansowa 
Miasta jest stabilna i że wręcz zabiegają o to, żeby udzielić nam kredytu. Chciałem też 
powiedzieć, że „złoto jest dla zuchwałych”. Dlatego mamy dzisiaj most za 15 mln zł, rozliczony 
projekt za 400 mln zł. Jeśli Państwo spojrzycie na te liczby, do 600 mln zł, które są wysokością 
zadłużenia i zestawimy to z kwotą 2,2 mld zł, oznacza to, że pożyczaliśmy jedną złotówkę, żeby 
dołożyć do niej trzy. I tak było to konstruowane, inwestowaliśmy i to dało nam z kolei zwrot. 
Dlatego to hasło przez najbliższe lata będę powtarzał. Bowiem czeka nas nowa perspektywa 
finansowa. Jest szansa na ogromne, kolejne inwestycje. Nie trzeba się bać. Trzeba być 
zuchwałym, żeby po to złoto sięgnąć. Bo ono będzie także dla Rzeszowa. Naszym zadaniem 
będzie wspierać w tym zakresie Pana Prezydenta. Nie zgadzam się z Radnym P. Robertem 
Kultysem i będę polemizował, jeśli chodzi o inwestycje unijne. Rzeszów otrzymuje środki unijne, 
bo wypracował sobie znakomitą markę pod tym względem. Ma znakomity zespół. Dokładając 
do mostu dodatkowo 100 mln zł było wiadomo, że te środki się nie zmarnują, i że zostaną 
rozliczone. To jest wielki sukces Rzeszowa i trzeba to podkreślać. Bo zdobyć te miliony jest 
bardzo ciężko, a rozliczyć jeszcze trudniej. Dlatego możemy patrzeć „z otwartą przyłbicą” na 
nową perspektywę. Jeśli chodzi o rynek pracy, nie można mówić, że mamy zły rynek pracy, jeśli 
w ostatnich latach kilkanaście tysięcy osób kupiło mieszkania i wybudowało domy. To są ludzie, 
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którzy przyjechali do Rzeszowa i tu znaleźli pracę. Trzeba przeanalizować wskaźniki, chociażby 
wskaźnik ilości miejsc pracy, które w międzyczasie powstały. Przedsiębiorczość, inwestycje, 
strefa Dworzysko, to w najbliższych latach dla Rzeszowa najważniejsze tematy. Apeluję do 
Radnego P. Waldemara Kotuli, żeby zmienił zdanie w kwestii zlikwidowania Komisji 
Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej, bo ta Komisja w najbliższym czasie będzie miała  
bardzo dużo zadań.” 

 
Radny P. Robert Kultys - „Ad vocem: To eksperci PwC stwierdzili, że rynek pracy  

w Rzeszowie jest bardzo słaby na tle innych miast metropolitarnych. To jest stwierdzone  
w Raporcie PwC. Jeśli chodzi o bezrobocie, to jest ono także w tym raporcie przeanalizowane. 
W Raporcie stwierdzono, że bezrobocie w Rzeszowie jest większe od średniej w innych miastach 
metropolitarnych, i że ono w ostatnich latach najsłabiej spadało w porównaniu do innych 
dużych miast. To świadczy o słabości rzeszowskiego rynku pracy.” 

 
Radny P. Waldemar Kotula - „Ad vocem: Nie jestem członkiem Komisji 

Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej. Byłem kilka razy na posiedzeniach tej Komisji, 
bo jej tematyka jest mi bliska z racji tego, że sam jestem przedsiębiorcą. Po kilku spotkaniach 
widzę, że bardziej jest to kółko towarzyskie. Widać to też we wnioskach, bo nie ma żadnego 
wniosku z prac Komisji.” 

 
Radny P. Witold Walawender - powiedział: „Chciałbym prosić Klub Radnych PiS  

o wyjaśnienie, dlaczego są przeciwko budżetowi, jeżeli w interpelacjach proszą o środki na 
zadania, które w mniejszym lub większym stopniu są wpisane do budżetu na 2016 rok?”  

 
Radny P. Jerzy Jęczmienionka - odnosząc się do wypowiedzi Radnego P. Konrada 

Fijołka, powiedział: „Rozmawiamy dzisiaj o budżecie i o Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Oceniając te dwa dokumenty, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że sytuacja Miasta jest 
trudna, a nawet bardzo trudna. Zauważamy, że rośnie zadłużenie Miasta. Na poprzedniej sesji 
podejmowaliśmy uchwałę o kolejnym kredycie. Odniosę się do liczb. Jeśli w 2016 r. mamy 
wykazane w dochodach bieżących 844 mln zł, a prognozowana kwota zadłużenia to jest  
716 mln zł, to już w 2018 r. dochody bieżące praktycznie zrównują się z kwotą zadłużenia,  
a w 2020 r. zadłużenie jest wyższe od dochodów bieżących. O czym to świadczy? - O tym, że 
nie jesteśmy, jak tu było mówione, w znakomitej sytuacji finansowej. Nie zgadzam się z Radnym 
P. Konradem Fijołkiem, który stwierdził, że nie widzi wielkich problemów do rozwiązania. 
Świadczy to o tym, że Pan Radny nie ma informacji, o jakich problemach od wielu lat mówią 
mieszkańcy. Prawdą jest, że w mieście jest realizowanych wiele inwestycji. Nikt tego nie 
kwestionuje. Ale nam, jako członkom Klubu Radnych PiS, chodzi o to, czy są realizowane te 
najbardziej ważne i potrzebne inwestycje. Mamy tu na myśli inwestycje, które powinny być 
robione w pierwszej kolejności, i które będą służyły rozwojowi naszego miasta. Takie 
inwestycje, które spowodują, że będziemy szli w kierunku zwiększania dochodów budżetowych, 
że będziemy tworzyli warunki do powstania nowych miejsc pracy, że Miasto zacznie prowadzić 
spójną, jednolitą politykę mieszkaniową. To jest prawda, że wiele inwestycji jest wpisanych  
w tym budżecie. Ale praktyką Pana Prezydenta jest to, że te inwestycje dzisiaj są, a potem 
znikają. Takim przykładem jest chociażby ROSiR, o którym mówimy od 8 lat. Pojawiają się 
kwoty, a potem znikają. Dlatego chciałem przypomnieć, że jako Klub Radnych PiS zgłaszaliśmy 
wnioski na początku prac nad tym budżetem, od sierpnia, na podstawie wniosków zgłaszanych 
przez mieszkańców. Jak się okazuje, te wnioski nie znalazły się w budżecie. Dla przykładu 
wnioski zgłoszone do budżetu przez Komisję Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych. 
Wprawdzie Pani Skarbnik złożyła obietnicę, że zostaną rozpatrzone wszystkie wnioski złożone 
przez Komisje i Rady Osiedli, i że będą one realizowane. Ale to jest kolejna pusta obietnica. Ja 
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takie obietnice słyszę co najmniej od 8 lat. Odnosząc się do budżetu i do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, uważam, że jest nad czym dyskutować, bo jest to sytuacja do obaw. Także 
mieszkańcy są zaniepokojeni tym, że praktycznie już w niedługim czasie dochody bieżące będą 
na poziomie zadłużenia. Mieszkańcy obawiają się, czy ta sytuacja nie doprowadzi do tego, że 
będą musieli ponosić tego koszty, i że będą wprowadzane kolejne podwyżki.”   

 
Radny P. Mirosław Kwaśniak - złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji  

i przejście do głosowania.  
 
Przystąpiono do głosowania: 
 
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania - został przyjęty 

18 głosami, za, przy 6 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
 
Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2016 (wraz  

z I i II autopoprawką) - została przyjęta 15 głosami za, przy  
10 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  
 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Rzeszowa (wraz z I i II autopoprawką) – została przyjęta 15 głosami 
za, przy 10 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  

 
Ad. 6. 
 
1/ 

Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag: 
 

 Protokół Nr XV/1/2015 z XV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu  
29 września 2015 r. 

 
2/ 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 19 listopada do 
10 grudnia 2015 r. stanowi załącznik nr 21 do protokołu,  

 
3/ 
 Pismo zawierające harmonogram sesji zwyczajnych Rady Miasta Rzeszowa w 2016 
roku stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
 
4/ 
 P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że kolejna sesja 
Rady Miasta odbędzie się 29 grudnia 2015 r.  
  
5/ 
 Radny P. Robert Homicki - poinformował, że złożył rezygnację z członkostwa  
w Platformie Obywatelskiej, jak również z członkostwa w Klubie Radnych PO.     
 
6/ 

Radna P. Grażyna Szarama - złożyła interpelację o treści: „Coraz częściej docierają 
do nas informacje na temat jakości (czystości) i zanieczyszczenia powietrza w różnych 
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częściach kraju czy w poszczególnych miastach. Indeks jakości powietrza na terenie 
województwa podkarpackiego prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie. Urząd Marszałkowski na swoich stronach podaje informacje na ten temat oraz 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Na stronie miasta Krakowa podawana jest taka informacja, 
np. przy dużych stężeniach będzie funkcjonować darmowa komunikacja, w zakładce „Kraków 
na skróty” – zakładka „Monitorowanie jakości powietrza w Krakowie”. Oficjalna strona 
miasta Krosna posiada zakładkę „Monitoring jakości powietrza na terenie miasta Krosna”,  
w której zawarto następujące informacje: 
- jaka instytucja jest odpowiedzialna za monitorowanie jakości powietrza 
- do jakiej klasy czystości jest zaliczana jakość powietrza w Krośnie 
- o stacjach pracujących na terenie miasta Krosna 
- o stanie zanieczyszczenia powietrza  
- na temat programu ochrony powietrza 
- czy są przekroczone poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w zakresie SO2, HO2, PM10 
oraz inne cenne informacje.  
Zainteresowani, celem uzyskania szczegółowych informacji, są odesłani lub przekierowani do 
odpowiednich stron internetowych. W związku z powyższym proszę o zawarcie właściwych 
informacji na stronie internetowej naszego miasta na wzór innych miast bądź w formie bardziej 
autorskiej.”  
 
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta – zwrócił się do radnych o składanie 
interpelacji i zapytań w stosownym punkcie porządku obrad.    
 
Ad. 7. 
 
 P. Renata Żukowska - Dyrektor Wydziału Zdrowia – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2016 rok  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk  
nr XX/2/2015). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 23 
do protokołu.  
 
 P. Marcin Deręgowski - Przewodniczący Komisji Sportu i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
przedstawiony projekt uchwały. Projekt uchwały został również pozytywnie zaopiniowany 
przez Rzeszowska Radę Działalności Pożytku Publicznego.   
 
 Radny P. Sławomir Gołąb - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
 P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił się o przedstawienie oceny 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.  
 

P. Renata Żukowska - Dyrektor Wydziału Zdrowia – odpowiedziała: „Myślę, że 
współpraca z roku na rok jest coraz lepsza, a więc ten rok był lepszy jak poprzedni. Pod 
względem jakości wykonywanych zadań, zadań własnych gminy, organizacje pozarządowe 
stają na wysokości zadania i bardzo dobrze realizują wszystkie te cele, które zakładają  
w swoich programach.” 
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Radna P. Grażyna Szarama - zapytała, czy „nie należałoby uzupełnić priorytetowych 
obszarów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku o obszar oświaty  
i wychowania?”.  

 
P. Renata Żukowska - Dyrektor Wydziału Zdrowia - odpowiedziała, że zgłoszona 

propozycja zostanie rozważona. Dodała, że: „Wszystkie zadania, które zostały zawarte  
w programie dają możliwość ich szerokiego realizowania. Ponadto mamy w budżecie 
zadaniowo rozpisaną realizację całego programu i tam mieszczą się te zadania.”   

 
Przystąpiono do głosowania:  

 
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta 

Rzeszowa na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie - została przyjęta jednogłośnie  
(20 głosami za).  

 
Ad. 8. 
 
 P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (druk nr XX/11/2015). Projekt uchwały wraz 
z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do protokołu.   
 
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił się o przedstawienie oceny 
realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.  
 

P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Jeśli chodzi  
o ilość punktów sprzedaży alkoholu, to jest taka sama jak w poprzednich latach. Natomiast 
takim wykładnikiem są środki, które pozyskujemy z tego Programu. Kształtują się one na takim 
poziomie jak co roku. Liczba sprzedaży alkoholu się nie zwiększyła.” Podkreślił, że celem 
Programu jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, 
zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami 
oraz zmniejszaniu tych, które aktualnie występują. 

 
Radna P. Maria Warchoł – poruszyła problem nadmiernego korzystania z internetu 

przez młodzież. Stwierdziła, że jest to bardzo niepokojące zjawisko, bo dotyczy ponad 40 % 
uczniów. Zwróciła się o rozważenie możliwości, aby badania ankietowe, o których mowa na 
str. 6 Programu, zostały przeprowadzone wcześniej, a nie dopiero w 2020 r.   

 
P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że powyższa 

sugestia zostanie wzięta pod uwagę.  
 
Przystąpiono do głosowania:  

 
Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za).  
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Ad. 9. 
 

P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 
2016 – 2020 (druk nr XX/17/2015). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 
Radna P. Danuta Solarz - wskazała na potrzebę zintensyfikowania działań Miasta, 

jeśli chodzi o profilaktykę próchnicy i tworzenie gabinetów stomatologicznych w szkołach.   
 
P. Sławomir Gołąb - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 

Społecznej - nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, wskazał, że profilaktyka próchnicy jest 
zawarta w przedłożonym Programie Promocji Zdrowia i Profilaktyki. Przypomniał, że Rada 
Miasta na sesji odbytej 17 listopada br. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego 
podejmowania działań w kierunku zachęcania lekarzy stomatologów do otwierania gabinetów 
stomatologicznych w szkołach. 

 
Radny P. Grzegorz Koryl - przychylił się do zdania Radnej P. Danuty Solarz. 
 
Przystąpiono do głosowania:  

 
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia  

i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2016 – 2020 - została przyjęta 
jednogłośnie (19 głosami za).  

 
Ad. 10. 
 
 P. Stanisława Bęben - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – przedstawiła 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia programu 
rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt uchwały wraz  
z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
 
 Radny P. Bogusław Sak - optował za przyjęciem przedłożonego projektu uchwały.  
 
 Radny P. Waldemar Kotula - zapytał, dlaczego w aktualizacji programu rewitalizacji 
został uwzględniony wniosek dotyczący objęcia programem Osiedla 1 000-lecia, a pominięto 
wniosek dotyczący Osiedli Piastów i Dąbrowskiego?   
 
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że jeśli chodzi o Osiedla 
Piastów i Dąbrowskiego, były one budowane przed wojną i są lepiej zaprojektowane niż 
Osiedle 1 000-lecia.   
 

P. Stanisława Bęben - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - 
poinformowała, że będą podejmowane działania w kierunku uwzględnienia w programie 
rewitalizacji, który będzie realizowany w formule ZIT-u, terenu po prawej stronie  
ul. Dąbrowskiego, czyli terenu parku, obok planowanego centrum sztuki współczesnej przy  
ul. Reformackiej. Równocześnie wyjaśniła, że do programu rewitalizacji mogą być ujęte te 
obszary, które spełniają określone kryteria, i które uzyskują określone wskaźniki.    
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P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Poszerzyliśmy zakres 
możliwości. Nie spodziewam się, że w związku z tym wzrosną środki. Czy nie ma takiego 
niebezpieczeństwa, że „rozdrobnimy się”. Czyli krótko mówiąc, zaoferujemy korzystanie z tych 
pieniędzy tak licznym projektom, że w sumie wydamy pieniądze na jakieś drobne rzeczy,  
a braknie na większe przedsięwzięcia, ponieważ oczekiwania społeczne z poszczególnych części 
naszego miasta będą na tyle mocne i liczne, że po prostu nie damy sobie z tym rady.”  

 
P. Stanisława Bęben - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – odpowiedziała: 

„Rzeczywiście, środków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego, a tam jest podstawowe źródło uzyskania dofinansowania, jest na całą 
perspektywę 220 mln zł na całe województwo podkarpackie. 13 gmin aplikowało do Marszałka 
o 140 mln zł. W tej chwili gminy „zmierzyły siły na zamiary”, w związku z tym zeszły z zakresu 
projektów rewitalizacyjnych. Rzeszów również. Wersja, którą przedstawialiśmy to była kwota 
ponad 20 mln zł. W tej chwili podejmujemy jednak próbę, bo stworzyły się nowe 
uwarunkowania. Program rewitalizacji nie jest dokumentem operacyjnym. Jest to dokument 
strategiczny, który daje podstawę do wnioskowania, do aplikowania, jeżeli takie potrzeby będą. 
Jeżeli nie, to strategia pozostanie strategią i będzie realizowana w zależności od możliwości.”  

 
Radny P. Wiesław Buż - zwrócił uwagę na potrzebę przebudowy terenów znajdujących 

się wokół Zelmeru (od stacji kolejowej Staroniwa do ul. Hoffmanowej i Jagiellońskiej), które 
są nieestetycznie zabudowane. Wskazał na konieczność podjęcia działań w kierunku zmiany 
powyższego terenu.   

 
P. Stanisława Bęben - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – odpowiedziała: 

„Chciałam przypomnieć, że weszła nowa ustawa o rewitalizacji. Zgodnie z tą ustawą wszystkie 
gminy będą musiały do 2020 r. uchwalić takie programy. Żeby nie czekać na ten proces, myśmy 
się asekurowali przygotowując program w zakresie Rzeszowa, na podstawie programu 
rewitalizacji. To nam daje delegację do tego, żebyśmy mogli aplikować o te działania, które 
wymagają odwołania się do programu rewitalizacji. Dlatego to, co Państwo Radni 
sygnalizujecie, uważam, że pewnie będzie wzięte pod uwagę. Miasto zamierza złożyć wniosek 
o dofinansowanie lokalnego programu rewitalizacji. Będzie to miejsce i czas, aby ponownie 
podejść do tego problemu. Temat poruszony przez Radnego P. Wiesława Buża, jest bardzo 
słuszny.”   

 
Przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

uchwalenia programu rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego - została przyjęta 21 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym, 
bez głosów wstrzymujących.  

 
Ad. 10 a.  
 
 P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa prof. Janowi Stankiewiczowi. Projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 27 do protokołu.   
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 



29 
 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa - 
została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za). 

 
Ad. 11.  
 
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odczytał pismo Prezesa Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie, z dnia 30 listopada 2015 r., dotyczące dokonania wyboru 
dodatkowych ławników na kadencję 2016 – 2019 do Sądu Okręgowego w Rzeszowie (pismo 
stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 
Informacja dotycząca uzupełniającego naboru kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 
2019 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
Pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych, z dnia 16 czerwca 2015 r., dotyczące naboru 
kandydatów na ławników stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, z dnia 9 grudnia 2015 r., zawierające 
informację, że osobą reprezentującą Sąd Okręgowy w Rzeszowie w zespole opiniującym 
kandydatów na ławników będzie Pani Małgorzata Szemberska, stanowi załącznik nr 31 do 
protokołu.   
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników  
w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019 
(druk nr XX/19/2015) wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 32 do protokołu.   
Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do pracy  
w Zespole opiniującym kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019.  
 
 Radny P. Wiesław Buż - zgłosił kandydatury: Radnej P. Marii Warchoł (wyraziła 
zgodę) oraz Radnego P. Janusza Micała (wyraził zgodę). 
 
 Radny P. Marcin Fijołek – zgłosił kandydatury: Radnej P. Grażyny Szaramy (wyraziła 
zgodę), Radnej P. Danuty Solarz (wyraziła zgodę) oraz Radnego P. Mariusza Olechowskiego 
(wyraził zgodę).  
 
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zaproponował kandydaturę  
Radnego P. Mariusza Olechowskiego na Przewodniczącego Zespołu opiniującego kandydatów 
na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.  
 
 Nie zgłoszono sprzeciwu odnośnie zgłoszonej propozycji.  
 
 Przystąpiono do głosowania:  
 
 Uchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
na kadencję 2016 – 2019 w składzie: 

1/ Pan Mariusz Olechowski - Przewodniczący Zespołu 
2/ Pan Janusz Micał - Członek 
3/ Pani Danuta Solarz - Członek 
4/ Pani Grażyna Szarama - Członek 
5/ Pani Małgorzata Szemberska - Członek 
6/ Pani Maria Warchoł - Członek  

- została przyjęta jednogłośnie (21 głosami za). 
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że został opracowany 
harmonogram działań w wyborach uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego  
w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019 (załącznik nr 33 do protokołu). Podjęto także prace nad 
opracowaniem nowego regulaminu głosowania w wyborach ławników.    
 
Ad. 12. 
 
 P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu PiS - w imieniu Klubu przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącego przyśpieszenia 
opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 172/11/2008 „Nad 
Zalewem” w Rzeszowie (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu).  
 
 Radny P. Janusz Micał - pozytywnie odniósł się do przedłożonego projektu uchwały.  
 
 Radny P. Sławomir Gołąb - poparł projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta 
Miasta Rzeszowa dotyczącego przyśpieszenia opracowania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 172/11/2008 „Nad Zalewem” w Rzeszowie. 
 
 Radny P. Marcin Deręgowski - przypomniał, że Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej w sierpniu br. składał podobny wniosek o przyspieszenie prac nad Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Nad Zalewem”. Powyższy wniosek nie uzyskał 
akceptacji Rady Miasta i został skierowany do Komisji. Z uwagi na słuszny temat, opowiedział 
się za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 
 
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał, jaki jest aktualny stan prac 
nad powyższym planem.  
 
 P. Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - poinformowała o przebiegu 
prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 172/11/2008 „Nad 
Zalewem” w Rzeszowie. Stwierdziła: ”Plan obejmuje znaczny obszar, częściowo na Osiedlu 
Zwięczyca i częściowo na Osiedlu Drabinianka. Związany jest również ze zmianami studium 
na terenie Zwięczycy, tj. ponad 700 ha i Drabinianka – ponad 600 ha. Rzeczywiście poprzedni 
apel o przyśpieszenie prac skutkował tym, że prace w tej chwili są można powiedzieć 
zakończone w 75 %. Na terenie części wschodniej wiąże się to również z wytyczeniem przebiegu 
tzw. drogi południowej od ul. Podkarpackiej przez Zalew do ul. Sikorskiego i w części północnej  
w otoczeniu żwirowni. Przewidujemy zakończenie prac w I kwartale 2016 r. W połowie roku,  
z naszych kalkulacji tak wynika, plan byłby gotowy do przedstawienia Państwu do 
uchwalenia.”  
 
 P. Robert Kultys – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej - 
poinformował, że: „Komisja wystosowała wniosek do Pana Prezydenta o przeprowadzenie 
konkursu studialnego na całość terenów szeroko pojętego terenu Śródmieścia, tj. od torów 
kolejowych do zapory, jak również pomiędzy terenami Zelmeru a al. Rejtana. Celem jest to, aby 
konkurs studialny podpowiedział, w jaki sposób kształtować przestrzeń śródmieścia, i jak ją 
uzupełniać.”  
 
 Radny P. Wiesław Buż - zwrócił uwagę na konieczność rozwiązania problemu 
odmulenia zalewu.  
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 Przystąpiono do głosowania: 
  
 Uchwała w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Rzeszowa 
dotyczącego przyśpieszenia opracowania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 172/11/2008 „Nad Zalewem”  
w Rzeszowie - została przyjęta 20 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 
1 głosie wstrzymującym.  
 
Ad. 13. 
 
 P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały   
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr XX/6/2015). 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 35 do protokołu.    
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - została przyjęta 
jednogłośnie (18 głosami za).  

 
Ad. 14. 
 
 P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 
2016 r. (druk nr XX/18/2015). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 36 
do protokołu.    
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych 
na terenie Miasta Rzeszowa na 2016 r. - została przyjęta jednogłośnie  
(18 głosami za).  

 
Ad. 15.  
 
 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla 
Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała  
w Rzeszowie, na okres od 4 lutego 2016 r. do 3 lutego 2017 r., przedstawionych przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie (druk  
nr XX/12/2015). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik  
nr 37 do protokołu.    
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 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie, na okres od  
4 lutego 2016 r. do 3 lutego 2017 r., przedstawionych przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie - została 
przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących.  

 
Ad. 16. 
 
 P. Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
w sprawie dopłat do 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 nr XX/14/2015). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 38 do protokołu.    
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie dopłat do 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 12 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących.  

 
Ad. 17. 
 

P. Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat 
abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania 
ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Boguchwale, ul.  
Tkaczowa 146 (druk nr XX/13/2015). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik 
nr 39 do protokołu.    
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

  
Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do 

cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających  
z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez 
Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146 - została 
przyjęta 16 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących.  
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Ad. 18.  
 

P. Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (druk nr XX/1/2015). Projekt 
uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 40 do protokołu.   

 
Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości - 

została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za).  
 

Ad. 18 a. 
 

P. Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Rzeszów udziałów w spółce pod 
firmą Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 41 do protokołu.   

 
P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - zapytał: „Co my oprócz prestiżu 

osiągamy wchodząc z udziałami do spółki?” 
 
P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Jeśli wejdziemy z udziałami 

do spółki to będziemy mieli orientację, jak spółka się miewa, w jakim kierunku idzie i będziemy 
mogli przekazywać swoje uwagi co do tego, jak się spółka gospodaruje, jakie kierunki  rozwoju 
itd. Myślę, że to da nam wgląd w te sprawy. Bo przy negocjacjach przy objęciu udziałów 
moglibyśmy pewne rzeczy zastrzec, niekoniecznie udział w zarządzie czy w radzie nadzorczej, 
ale już na pewno dostęp do informacji będziemy mieli. Tak jak np. po ostatnim spotkaniu  
u Pana Marszałka mamy pewne informacje co do kondycji tej spółki na dzień dzisiejszy. Mogę 
Państwa poinformować, tak jak w momencie gdy w budżecie rezerwowaliśmy te 2 mln zł, to 
jeszcze wtedy nie mieliśmy takich danych, natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że spółka 
startowała z kapitałem założycielskim 9 mln 39 tys. zł, w tym Województwo Podkarpackie  
4 539 i Porty Lotnicze 4 500. Po kilku latach funkcjonowania i odpowiednim zachowywaniu się 
obu wspólników kapitał założycielski łączny to jest 478 mln zł, w tym kapitał wniesiony przez 
Województwo Podkarpackie 257 mln zł, a przez Porty 221, w tym kapitały niepieniężne, czyli 
te wniesione w postaci gruntów i nieruchomości to Województwo 197 mln, a Porty Lotnicze 
181 mln. Natomiast kapitały wpłat pieniężnych do spółki - Województwo Podkarpackie 59 mln, 
a Porty Lotnicze 39 mln. Mogę też powiedzieć, bo wcześniej przypuszczałam, że te 59 mln  
z Województwa to przekazanie środków unijnych, że mam konkretną informację, że pieniądze 
unijne przechodziły poza budżetem Marszałka i łącznie stanowią kwotę bodajże 176 mln zł i te 
środki w kapitałach jeszcze nie są, bo one są na rozliczeniach międzyokresowych, w bilansie 
itd. Owszem na tę chwilę działalność bieżąca zyskowna nie jest, chociaż można powiedzieć, że 
wynik mimo że ujemny nieco się poprawił w stosunku do roku ubiegłego, zważywszy, że 
amortyzacja wzrosła w 2014 r. o 7 mln zł. Czyli jeżeli wynik jest trochę lepszy niż w poprzednim, 
a równocześnie taka pozycja niezależna od zarządu jak amortyzacja rośnie o 5 mln, to znaczy 
że jakieś tam symptomy poprawy można odnotować.” 

 
Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Jestem zwolennikiem tej uchwały. Mam 

pytania: Jaki procent udziałów da nam jako Miastu kwota 2 mln zł? Czy były już wstępne 
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negocjacje? Jeżeli tak, to kto z ramienia Miasta je prowadzi? Czy jest koncepcja dotycząca 
promocji Rzeszowa w promocji ogólnej lotniska? Czy w tych negocjacjach są poruszane te 
kwestie?”      

 
P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że były 

prowadzone rozmowy na temat chęci nabycia udziałów. Po przyjęciu przez Radę Miasta 
uchwały będzie możliwość prowadzenia negocjacji odnośnie zakupu udziałów w spółce Port 
Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”.             

 
P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta - poinformowała: „Jeśli chodzi o proporcje 

udziałów, nasze 2 mln zł w stosunku do 478 mln, to wiadomo, 1 % to jest 4 mln zł. A więc 
gdybyśmy te 4 mln objęli tak, że w tym roku mamy 2 mln, to już mamy budżetowo zabezpieczone, 
natomiast w autopoprawce do WPF zabezpieczyliśmy po 1 mln w 2016 i 2017 r. To nam da 
podstawę do związania się z Województwem i ze Spółką co do takiego porozumienia, żeby nie 
przepadła im pomoc publiczna. Będzie to w granicach niecałego 1 %, jeżeli nabędziemy udziały 
za 4 mln zł.”       

 
P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta – stwierdził, że nabycie przez 

Rzeszów udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” stworzy Miastu prawną 
możliwość wpływania na realizowaną przez Spółkę działalność, a tym samym funkcjonowanie 
Portu Lotniczego. Przyczyni się to również do promocji Miasta.  

 
Radny P. Marcin Fijołek – powiedział: „Sama inicjatywa jest być może warta 

rozważenia, ale nie w takich kwotach, jakie zostały zaproponowane. Mam pytanie, czy Miasto 
rzeczywiście prowadziło rozmowy z Marszałkiem i z właścicielami Spółki na temat wejścia  
z kwotą 2 mln zł. Z tego, co wiem takie rozmowy nie były prowadzone. Były tylko wstępne 
rozmowy. Natomiast na tą chwilę chyba nie ma zgody właścicieli spółki, jeśli chodzi o wejście 
z taką kwotą. Z tego, co wiem Województwo jest zainteresowane większą kwotą, z którą Miasto 
mogłoby wejść, bo wykupienie niecałego 1 % udziałów dla Miasta, mając na względzie nazwę 
Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”, jest niezbyt poważną kwotą.” 

 
P. Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta - poinformował, że były prowadzone rozmowy 

z Marszałkiem i z merytorycznymi służbami. Tych rozmów było wiele. 
 
Radny P. Waldemar Szumny – zapytał: „Czy były rozmowy z dwoma udziałowcami? 

Za jaką kwotę, planując kolejne WPF-y, Miasto zamierza objąć te udziały?”      
 
P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta – odpowiedziała: „Wkład założycielski był  

4,5 mln zł. A więc my w chodząc w tej chwili z 4 mln, nie startujemy z byle jaką kwotą. Wiemy 
o tym, i Pan Marszałek o tym mówił, że w tej chwili do objęcia jest 30 mln zł, i ta kwota ma 
certyfikat, zgodę Komisji Europejskiej na objęcie udziałów przez j.s.t., bez zaliczenia tego do 
pomocy publicznej. To rzeczywiście jest taki dość konkretny warunek i co najtrudniejsze w tym 
wszystkim, że ta zgoda kończy się na koniec roku. Tu faktycznie jest problem. Ale my nie 
zobowiązaliśmy się do tego, że obejmiemy 30 mln, bo żeby się do tego zobowiązać, trzeba mieć 
taką kwotę, po pierwsze. A po drugie, jeżeli mielibyśmy cokolwiek w WPF-ie „malować”, to 
musielibyśmy zwiększyć dług. A przecież o długu przed chwilą rozmawialiśmy. Nie ma w tej 
chwili w WPF-ie takiej możliwości, żebyśmy mogli tak z dnia na dzień znaleźć 30 mln zł.” 

 
P. Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – stwierdził: „Myśmy wspomagali lotnisko 

przez promocję, i jak Państwo doskonale wiecie, doszliśmy do wniosku, że chcemy wykupić 
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udziały. Natomiast taka kwota, o jakiej myśleliśmy z Panią Skarbnik, to maksimum 5 mln zł. 
Dodam, że nie interesuje nas zarządzanie spółką. Natomiast zależy nam na tym, żeby lotnisko 
się utrzymało, żeby były loty do różnych miast. Taka jest nasza intencja. To ma być pomoc dla 
lotniska. Chcemy, żeby lotnisko się rozwijało, żeby były nowe linie. Było wiele rozmów. Proszę 
o podjęcie przedstawionej uchwały.” 

 
Radny P. Stanisław Ząbek - powiedział: „Uważam, że na tle dywagacji w sprawie 

wejścia z kapitałem w lotnisko powinniśmy również podnieść temat tego, czy Marszałek będzie 
popierał przyłączenie Gminy Głogów, Jasionki i Gminy Trzebownisko czy też inne ustalenia  
w tym temacie. Powyższe powinno przyświecać Miastu jako pierwszoplanowy interes na tle 
naszych udziałów w lotnisku.”       

 
P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do wypowiedzi 

przedmówcy, stwierdził: „Marszałek nie ma żadnego udziału w procedurze poszerzania 
miasta. Takie są przepisy.” 

 
Radny P. Marcin Fijołek – powiedział: „Rozumiem, jakie są intencje, jeśli chodzi  

o lotnisko i mam tego świadomość. Wiem, że były prowadzone rozmowy z Zarządem Lotniska, 
ale nie było rozmowy z głównymi udziałowcami spółki co do konkretnych kwot, a tym samym 
zgody głównych udziałowców na zaangażowanie Miasta w takiej kwocie. W związku  
z powyższym proponuję odłożenie uchwały do kolejnej sesji. Dzisiaj zostaliśmy zaskoczeni tym 
tematem. Myślę, że do następnej sesji uzyskamy więcej informacji i będziemy mogli w sposób 
rzeczowy i merytoryczny odnieść się do uchwały.” 

 
P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - nawiązując do wypowiedzi 

przedmówcy, zwrócił uwagę, że: „W uchwale jest zapisane, że Rada wyraża zgodę na nabycie 
przez Miasto udziałów w spółce. Powyższe oznacza, że Pan Prezydent może podjąć już bardzo 
konkretne rozmowy. Jeśli Pan Marszałek uzna, że nie satysfakcjonuje go ta kwota, to nie 
obejmiemy udziałów albo będziemy poprawiać tę uchwałę.”  

 
P. Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta - odnosząc się do dyskusji, powiedział, że były 

kilkakrotnie prowadzone rozmowy w tym temacie. Ponownie zwrócił się o przyjęcie uchwały. 
 
Radny P. Wiesław Buż – zgłosił wniosek przeciwny do wniosku zgłoszonego przez 

Radnego P. Marcina Fijołka. Opowiedział się za przyjęciem przedstawionej uchwały. 
Podkreślił, że: „Ta uchwała jest bardzo potrzebna Miastu i Panu Prezydentowi do prowadzenia 
dalszych negocjacji.” 

 
Radny P. Waldemar Szumny - zwrócił uwagę, że zgodnie z § 1 projektu uchwały 

chodzi o wyrażenie zgody na nabycie przez Miasto 20 000 udziałów w spółce Port Lotniczy 
„Rzeszów – Jasionka” za cenę nie wyższą niż 2 mln zł. Powiedział: „Jeżeli podejmiemy taką 
uchwałę, to zamkniemy sobie drogę do wyższych kwot.”       

 
Radny P. Wiesław Buż – nie zgodził się ze stanowiskiem przedmówcy. 
 
P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta – stwierdziła: „Ograniczenie moim zdaniem 

powinno być, z uwagi na to, że jesteśmy ograniczeni budżetem - 2 mln zł. Po drugie, to jest 
uchwała o konkretnym nabyciu. A inną kwestią jest czy my zdążymy, a prawdopodobnie nie 
zdążymy nabyć tych udziałów, bo przecież mamy datę taką, jaką mamy, ale wola Państwa 
udzielona Panu Prezydentowi do podpisania umowy będzie równocześnie służyła do 
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podpisania tego porozumienia na 4 mln zł. Bo tak jak wcześniej powiedziałam, w WPF-ie jest 
wola objęcia za 2 mln zł, tu już budżetowo mamy za drugie 2 mln, a więc prawdopodobnie 
będzie podpisanie i do końca roku trzeba wyprocedować to porozumienie i trzeba go podpisać. 
A więc podjęcie uchwały 29 grudnia br. właściwie przekreślałoby całą kwestię, nawet objęcia 
tych 4 mln zł.”   

 
P. Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta - zwrócił się do Rady Miasta o podjęcie 

uchwały.  
 
Radny P. Grzegorz Koryl – w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił wniosek o odłożenie 

uchwały do następnej sesji i przekazanie do Komisji.  
 
Radny P. Konrad Fijołek – w imieniu Klubu Radnych „Rozwoju Rzeszowa” zgłosił 

wniosek przeciwny.  
 
Przystąpiono do głosowania: 
 
Za wnioskiem o odłożenie uchwały do następnej sesji i przekazanie do Komisji – 

głosowało 8 radnych, 15 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.   
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto 
Rzeszów udziałów w spółce pod firmą Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - została przyjęta 15 głosami za, 
przy 8 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  

 
Ad. 18 b. 
 
 P. Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Pigonia w Rzeszowie. Projekt 
uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 42 do protokołu.  
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 
  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. 
Pigonia w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za). 
 
Ad. 19. 
 

P. Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. 
Fredry (druk nr XX/5/2015). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 43 do protokołu.  
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie przyjęcia jako mienie komunalne nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Fredry - została przyjęta jednogłośnie  
(19 głosami za). 
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Ad. 20. 
 

P. Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ul. 
Kwiatkowskiego, Jachowicza, Jagiellonki, al. Rejtana (druk nr XX/15/2015). Projekt uchwały 
wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 44 do protokołu.  
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

  
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ul. Kwiatkowskiego, Jachowicza, Jagiellonki, al. 
Rejtana - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

 
Dalszą część obrad prowadził P. Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Rzeszowa. 
 

Ad. 21.  
 

P. Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ul. Ciasnej  
i Kwiatkowskiego (druk nr XX/16/2015). Projekt uchwały wraz z załącznikiem  
i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 45 do protokołu.  
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ul. Ciasnej i Kwiatkowskiego - została przyjęta 
jednogłośnie (18 głosami za). 

 
Ad. 22. 
 

P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienia od przetargowego trybu 
zawarcia umowy (druk nr XX/8/2015). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 46 do protokołu.  
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  
i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy - została przyjęta 
jednogłośnie (18 głosami za). 

 
Ad. 23. 

 
P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienia od przetargowego trybu 
zawarcia umowy (druk nr XX/9/2015). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 47 do protokołu.  
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 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  
i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy - została przyjęta 
jednogłośnie (17 głosami za). 

 
Ad. 24.  
 

P. Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu projektu pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie” w ramach Programu 
Operacyjnego Mechanizmu Finansowego EOG – PL 04 „Oszczędzanie energii  
i promowanie odnawialnych źródeł energii” (druk nr XX/7/2015). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 48 do protokołu.  
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie rozszerzenia zakresu projektu pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie” 
w ramach Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego EOG – PL 04 
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - została 
przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

 
Ad. 25. 
 

P. Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  
pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (druk  
nr XX/10/2015). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 49 do protokołu.  
 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - została przyjęta jednogłośnie  
(18 głosami za). 

 
Ad. 26.  
 

P. Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 
Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie Programu 
Stypendialnego Miasta Rzeszowa (druk nr XX/3/2015). Projekt uchwały wraz z załącznikiem 
i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 50 do protokołu. Zgłosił autopoprawkę do projektu 
uchwały: w rozdziale IV w ust. 6 skreślić wyrazy „i ust. 13” oraz w rozdziale V ust. 1 po 
wyrazach „w rozdziale IV ust. 12” skreślić „i 13”.   
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 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa (wraz 
z autopoprawką) - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

 
Ad. 27. 
 

P. Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 
Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie Programu 
Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier” (druk nr XX/4/2015). Projekt uchwały 
wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 51 do protokołu.  

 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. 
„Młody inżynier” - została przyjęta jednogłośnie (18 głosami za). 

 
Ad. 28. 
 

P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych. 
Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 52 do protokołu.  

 
 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania  
i cofania stypendiów sportowych - została przyjęta jednogłośnie  
(18 głosami za). 

 
Ad. 29. 
 

P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie ustanowienia Hejnału Miasta Rzeszowa. Projekt uchwały wraz z załącznikiem  
i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 53 do protokołu.  

 
Zaprezentowano nowy hejnał Rzeszowa, skomponowany przez Pana Tomasza Stańko - 

Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa, wybitnego trębacza o światowej sławie.   
 
Radny P. Sławomir Gołąb - powiedział: „Hejnał według mnie jest naprawdę 

rewelacyjny, nowatorski, coś fantastycznego. Bardzo mi się podoba. Hejnał, który do tej pory 
miał Rzeszów, tak naprawdę mógł być hejnałem każdego miasta, ponieważ nie był związany  
z Rzeszowem ani linią melodyczną ani motywami. Hejnał skomponowany przez Pana Tomasza 
Stańko jest pogodny, wesoły, radosny. Myślę, że ten hejnał będzie wyznaczał kierunek zmian, 
jaki będzie szedł w naszej kulturze. Że właśnie idziemy w kierunku kultury wysokiej, a na pewno 
ta melodia i sam kompozytor wyznacza już pozycję Rzeszowa, jak i tego, co powinno, i mam 
nadzieję, będzie działo się w naszym mieście. Dlatego jestem za uchwałą.” 
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Radny P. Witold Walawender - stwierdził, że hejnał o lekko jazzowym klimacie 
podoba mu się. Dodał: „Jestem jednak „za mały”, by oceniać takiego mistrza, jak Pan Tomasz 
Stańko.” Zauważył, że w hejnale widać aspekt promocyjny Rzeszowa. Bielsko-Biała ma 
Jazzową Jesień, której dyrektorem artystycznym jest Pan Tomasz Stańko. Przyciąga to 
miłośników tego gatunku muzyki. Opowiedział się za przyjęciem uchwały w sprawie 
ustanowienia Hejnału Miasta Rzeszowa.      

 
Radny P. Waldemar Wywrocki - stwierdził, że hejnał opracowany przez wybitnego 

trębacza o światowej sławie, jakim jest Pan Tomasz Stańko jest olbrzymią promocją dla 
Rzeszowa. Optował za przyjęciem uchwały. 

 
Radny P. Robert Homicki - przychylił się do głosów przedmówców. 
 
Radny P. Grzegorz Koryl - zainteresowany był, jaka jest historia starego hejnału 

Rzeszowa. Przez kogo został skomponowany?  
 
P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział, że pierwszy hejnał 

powstał, gdy w 1997 roku został ogłoszony konkurs na hejnał Miasta Rzeszowa. Była to 
kompozycja Janusza Zielińskiego. 

 
Radny P. Wiesław Buż - zaproponował, aby hejnał został odegrany po raz pierwszy na 

powitanie Nowego Roku.  
 
P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że Pan Tomasz 

Stańko zagra hejnał na żywo 17 stycznia 2016 r. w Filharmonii Podkarpackiej podczas 
obchodów 662. rocznicy założenia Rzeszowa.    

 
Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Z pewnością, należy docenić, że tak wybitny 

muzyk, jak Pan Tomasz Stańko skomponował hejnał Rzeszowa. Mam jednak pewne wątpliwości 
co do tej kompozycji muzycznej, która wywołuje różne odczucia. Wydaje mi się, że hejnał 
powinien być w swojej formie bardziej poważny.”    

 
Radny P. Witold  Walawender - odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, 

powiedział: „Jesteśmy „za mali”, aby oceniać takiego mistrza, jak Pan Tomasz Stańko.”  
 
Radny P. Robert Homicki - jego zdaniem, „dużą zaletą hejnału jest to, że nie jest on 

patetyczny, żałosny ani smutny.” 
 
Przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie ustanowienia Hejnału Miasta Rzeszowa - została 

przyjęta 16 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 3 głosach 
wstrzymujących.    

 
Ad. 30 – 31. 
 
Interpelacje i zapytania. Wolne wnioski i sprawy różne:  
 
1/ 
Interpelacja Nr XX/1/2015 – pisemna 
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„W imieniu mieszkańców ul. Leśnej, mieszkających w rejonie czynnego osuwiska, którzy 

mają problem z dojazdem do swoich posesji czy też z wyjazdem ze swoich domów do pracy, 
szkoły, kościoła itp., proszę o przyśpieszenie prac, celem rozwiązania problemu. Przyczyną jest 
przedłużająca się procedura przygotowawcza do wykonania ww. inwestycji, która jest  
w budżecie Miasta przesuwana na kolejny rok 2016, z powodu skargi jednej mieszkanki. 
Powoduje to duże kłopoty z dojazdem, gdyż w pobliżu osuwiska jest ustawiony znak „zakaz 
ruchu” i okoliczni mieszkańcy mają trudności i są zmuszeni łamać prawo, za co otrzymują 
często mandaty karne wystawiane przez patrole policyjne. Dlatego proszę o przyśpieszenie 
prac, które spowodowałyby zrealizowanie inwestycji lub umożliwienie im bezpiecznego 
dojazdu do swoich posesji.”     
Autor: Radny P. Janusz Micał 
 
2/ 
Interpelacja Nr XX/2/2015 – pisemna 
 
 „W związku z pozytywną decyzją Pana Prezydenta (na wniosek mieszkańców zgłoszony 
na zebraniu na Osiedlu Staroniwa) oraz w związku z pozytywną opinią Komisji Ekonomiczno - 
Budżetowej dotyczącą budowy boiska „Mini Orlik” ze sztucznej trawy na terenie Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 na Osiedlu Staroniwa, zwracam się z prośbą o jak najszybszą 
realizację tego wniosku, ponieważ na obecnym asfaltowym boisku w ogóle nie odbywają się 
lekcje WF-u. Ponadto w najbliższym roku dookoła tego boiska ma być wykonana z budżetu 
obywatelskiego bieżnia. Zasadne byłoby więc wykonanie obydwóch tych zadań równocześnie.”  
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Wywrocki 
 
3/ 
Wniosek Nr XX/3/2015 – pisemny 
 
 „Zwracamy się z wnioskiem o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu 
osuszenie murów sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie. Ze względu na 
panującą tam wilgoć na sali wyraźnie odczuwalna jest stęchlizna, co może mieć zły wpływ na 
zdrowie uczniów i pracowników szkoły. Prosimy o pilne podjęcie działań w tej sprawie.” 
Autor: Radni Miasta Rzeszowa P. P. Waldemar Wywrocki, Witold Walawender, 
Mirosław Kwaśniak, Janusz Micał, Czesław Chlebek, Bogusław Sak, Stanisław Ząbek, 
Maria Warchoł, Wiesław Buż, Sławomir Gołąb, Konrad Fijołek       
 
4/ 
Interpelacja Nr XX/4/2015 – pisemna 
 
 „Proszę o zwiększenie środków na dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
w budżecie na 2016 rok (w tzw. zmianach budżetowych w 2016 r.) Prośbę motywuję tym, że 
raport o polskich metropoliach analizujący sytuację społeczno – gospodarczą w 12. dużych 
miastach Polski pokazuje taką potrzebę. Autorzy raportu uważają, że Rzeszów powinien 
poprawić pozycję w sprawach wysokiej kultury. Środki przeznaczone na kulturę kształtują się 
w Rzeszowie na jednym z najniższych poziomów w grupie objętej badaniem. Podstawowym 
wskaźnikiem do pomiaru KKW jest budżet miasta na kulturę. Dlatego jeszcze raz proszę  
o zwiększenie środków na instytucje kultury i dotacje w dziale 92195.”       
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Witold Walawender 
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5/ 
Wniosek Nr XX/5/2015 – pisemny 
 
„1. Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków na oświetlenie ul. Sympatycznej, której 
 jest właścicielem Gmina Miasto Rzeszów.    
2. Zwracam się z prośbą o dopisanie do znaku zakazu wjazdu na Osiedle Pułaskiego adnotacji 
„nie dotyczy kierowców dowożących dzieci do żłobka”. 
3. Zwracam się z prośbą o informację na temat planowanych inwestycji dot. kanalizacji dla 
gospodarstw domowych w okolicach ul. Leśna 4.”  
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Marcin Deręgowski 
 

6/ 
Interpelacja Nr XX/6/2015 – pisemna 
 
 Coraz częściej docierają do nas informacje na temat jakości (czystości)  
i zanieczyszczenia powietrza w różnych częściach kraju czy w poszczególnych miastach. Indeks 
jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego prowadzi Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Urząd Marszałkowski na swoich stronach podaje 
informacje na ten temat oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Na stronie miasta Krakowa 
podawana jest taka informacja, np. przy dużych stężeniach będzie funkcjonować darmowa 
komunikacja, w zakładce „Kraków na skróty” – zakładka „Monitorowanie jakości powietrza  
w Krakowie”. Oficjalna strona miasta Krosna posiada zakładkę „Monitoring jakości powietrza 
na terenie miasta Krosna”, w której zawarto następujące informacje: 
- jaka instytucja jest odpowiedzialna za monitorowanie jakości powietrza 
- do jakiej klasy czystości jest zaliczana jakość powietrza w Krośnie 
- o stacjach pracujących na terenie miasta Krosna 
- o stanie zanieczyszczenia powietrza  
- na temat programu ochrony powietrza 
- czy są przekroczone poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w zakresie SO2, HO2, PM10 
oraz inne cenne informacje.  
Zainteresowani, celem uzyskania szczegółowych informacji, są odesłani lub przekierowani do 
odpowiednich stron internetowych. W związku z powyższym proszę o zawarcie właściwych 
informacji na stronie internetowej naszego miasta na wzór innych miast bądź w formie bardziej 
autorskiej.”  
Autor: Radna Miasta Rzeszowa P. Grażyna Szarama 
 
7/ 
Wniosek Nr XX/7/2015 – ustny  
 
 „Wnioskuję o powiększenie parkingu przy ul. Krzywoustego poprzez przesunięcie 
chodnika.”  
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Kotula 
 
8/ 
Zapytanie Nr XX/8/2015 – ustne 
 
„Proszę o przedstawienie informacji na temat: 
- stanu prac nad „Kartą Seniora” 
- realizacji inwestycji pn. „Przedłużenie ul. Strażackiej do ul. Grabskiego”. 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Szumny     



43 
 

 

9/ 
Wniosek Nr XX/9/2015 – ustny 
 
 „W imieniu Rady Seniorów, proszę o rozważenie możliwości przyznania ulg dla 
seniorów w kwestii przejazdów środkami MPK.”  
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Sławomir Gołąb 
                                                                                             

10/ 
Zapytanie Nr XX/10/2015 – ustne 
 
 „Proszę o informację, czy ustalono przyczynę dostarczania mieszkańcom brudnej wody 
w kranach?”  
Autor: Radna Miasta Rzeszowa P. Danuta Solarz 
 

11/ 
Zapytanie Nr XX/11/2015 – ustne 
 
„Proszę o informacje na temat aktualnej sytuacji Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego  
w Przybyszówce, a w szczególności: 
- jaką dokumentację przejęło Miasto od Gminy Świlcza; 
- czy był sporządzony protokół przejęcia i inwentaryzacja dokonanych prac? Jeśli tak, 
   prośba o udostępnienie stosownych dokumentów;   
- czy jest możliwość wykonania samego boiska; 
- jak wygląda kwestia prawa własności drogi do tego obiektu.   
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Grzegorz Koryl 
 

12/ 
Wniosek Nr XX/12/2015 – ustny 
 
 „Proszę o rozważenie możliwości położenia chodnika (po stronie południowej)  
i wykonania drugiego przejścia dla pieszych przy ul. Rzemieślniczej.” 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Wywrocki 
 
 

Na XX sesji odbytej w dniu 22 grudnia 2015 roku Rada Miasta Rzeszowa 
podjęła następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XX/411/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 
2015 r. 
 

2. Uchwała Nr XX/412/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Łańcuckiemu w 2016 r. 
 

3. Uchwała Nr XX/413/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego w 2016 r. 
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4. Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2016 Nr XX/414/2015. 

5. Uchwała Nr XX/415/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Rzeszowa. 

6. Uchwała Nr XX/416/2015 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta 
Rzeszowa na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

7. Uchwała Nr XX/417/2015 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

8. Uchwała Nr XX/418/2015 w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia  
i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2016 – 2020. 

9. Uchwała Nr XX/419/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 
uchwalenia „Programu rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

10. Uchwała Nr XX/420/2015 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa. 

11. Uchwała Nr XX/421/2015 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 
2016 – 2019. 

12. Uchwała Nr XX/422/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Rzeszowa 
dotyczącego przyśpieszenia opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 172/11/2008 „Nad Zalewem” w Rzeszowie.   

13. Uchwała Nr XX/423/2015 w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania. 

14. Uchwała Nr XX/424/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2016 rok. 

15. Uchwała Nr XX/425/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie, na okres od 4 lutego 2016 r. do 3 lutego 
2017 r., przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – 
STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie. 

16. Uchwała Nr XX/426/2015 w sprawie dopłat do 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. 
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17. Uchwała Nr XX/427/2015 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków  
i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług 
dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną 
Sp. z o. o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146.  

18. Uchwała Nr XX/428/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości. 

19. Uchwała Nr XX/429/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto 
Rzeszów udziałów w spółce pod firmą Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

20. Uchwała Nr XX/430/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy 
ulicy Pigonia w Rzeszowie. 

21. Uchwała Nr XX/431/2015 w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości 
położonej w Rzeszowie przy ulicy Fredry. 

22. Uchwała Nr XX/432/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  
w Rzeszowie w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Jachowicza, Jagiellonki, Al. Rejtana.  

23. Uchwała Nr XX/433/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  
w Rzeszowie w rejonie ul. Ciasnej i Kwiatkowskiego.  

24. Uchwała Nr XX/434/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  
i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

25. Uchwała Nr XX/435/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  
i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

26. Uchwała Nr XX/436/2015 w sprawie rozszerzenia zakresu projektu pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie”  
w ramach Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego EOG – PL 04 
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. 

27. Uchwała Nr XX/437/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020. 

28. Uchwała Nr XX/438/2015 w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa. 

29. Uchwała Nr XX/439/2015 w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa  
pn. „Młody inżynier”. 

30. Uchwała Nr XX/440/2015 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania  
i cofania stypendiów sportowych. 

31. Uchwała Nr XX/441/2015 w sprawie ustanowienia Hejnału Miasta Rzeszowa. 
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P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta – w związku  
z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XX sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 

 Obrady trwały od godz. 8.30 do 14.20. 

 Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący 
                                                                                                         Rady Miasta Rzeszowa                                                            

Danuta Groszek                                                                                         Andrzej Dec                                                 

 
 
Sprawdził: 
Dyrektor  
Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
Mirosław Kubiak 
  


