
1 
 

Protokół Nr XXIII/1/2016 
z XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 1 marca 2016 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Na ustawowy stan 25 radnych w XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa 
uczestniczyło 24 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad 
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia 
XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców 
Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników 
jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista 
obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy  
i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 
porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło sześć wniosków 
dotyczących zmiany proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie 
przedstawionych propozycji: 
 
1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 2a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosów „za”). 
 
2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 15a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości (Rzeszów – Staroniwa II, ul. Krajobrazowa). 
Wniosek został przyjęty (16 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym). 
 
3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 15b – projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości położonej przy ul. Żeglarskiej w Rzeszowie. 
Wniosek został przyjęty (16 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym). 
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4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 17a – projektu uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Rzeszowie (o wartość 138 261,36 zł). 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 
5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 17b – projektu uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Rzeszowie (o wartość 15 230,00 zł). 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 
6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 35a – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - w imieniu Komisji Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad pkt. 33, tj. uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta 
Rzeszowa (im. Władysława Bartoszewskiego) i skierowanie go do Komisji, celem 
ponownego rozpatrzenia. 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – złożył wniosek przeciwny do wniosku 
przedmówcy. 
 
Radny Pan Witold Walawender – złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
punktów 33, 34 oraz 35. Jednocześnie zawnioskował do Pana Prezydenta  
o powołanie zespołu opiniującego propozycje nazewnictwa ulic, placów, skwerów, 
bulwarów, rond itp. w Rzeszowie. Powiedział: „Zespół będzie rozpatrywał 
merytorycznie propozycje nadania lub zmiany nazw ulic itp. Wypracowane stanowisko 
byłoby przedstawiane jako propozycja uchwały Rady Miasta Rzeszowa. Zespół wypracuje 
jednolite stanowisko znane wszystkim klubom Rady Miasta Rzeszowa, co w przyszłości 
usprawni proces nadawania lub zmiany nazw ulic itp. Stanowisko Zespołu będzie stanowiło 
podstawę do kierowania przez Pana Prezydenta Miasta Rzeszowa stosownych projektów 
uchwał na sesje Rady Miasta Rzeszowa. W skład zespołu, po decyzji podjętej przez Pana 
Prezydenta, wchodziliby: przedstawiciel Urzędu Miasta Rzeszowa, Radni Rady Miasta 
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Rzeszowa, historycy, Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta (lub pracownik tego 
wydziału), pracownicy Archiwum Państwowego.” 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – powiedziała, że radni reprezentują mieszkańców 
miasta i dlatego są jak najbardziej władni, żeby uczestniczyć  
w procesie nazewnictwa. 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – poparł wniosek Radnego Pana Witolda Walawendra. 
Poinformował, że Rada Osiedla Staromieście negatywnie zaopiniowała propozycję 
nadania nazwy rondu im. Rodziny Ulmów. Dodał, że zdaniem Rady Osiedla rondo 
powinno nosić imię osoby pochodzącej z Rzeszowa. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – sprzeciwił się zdjęciu z porządku obrad projektu 
uchwały dotyczącej nadania nazwy rondu im. Rodziny Ulmów. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Powinniśmy się 
cieszyć z tego powodu, że są nowe inwestycje i jest co nazywać. Powołanie komisji  
ds. nazewnictwa ulic, placów czy rond uważam za zasadne.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zwrócił uwagę, że Komisja Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi analizuje i opiniuje projekty uchwał 
związane z nazewnictwem ulic, czy też rond. Przypomniał, że podczas VI kadencji 
Rady Miasta Rzeszowa, przy ww. Komisji funkcjonował zespół ekspertów składający 
się z polonistów i osób nauki, który pomagał omawiać kwestie związane  
z nazewnictwem. Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 
rondu im. Rodziny Ulmów zauważył, że rodzina ta jest symbolem województwa 
podkarpackiego, rozsławiając je na cały świat.  
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – odpowiadając przedmówcy powiedział, że projekt 
uchwały został złożony w terminie, dlatego Komisja Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi miała czas na jego analizę  
i zaopiniowanie.  
 
Radny Pan Robert Homicki – zgłosił propozycję, aby zamiast nadawać rondu nazwę 
imienia Rodziny Ulmów, ufundować obelisk lub tablicę upamiętniającą  
i usytuować ją w okolicy dawnej synagogi żydowskiej, przy ul. Bożniczej  
w Rzeszowie. 
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Radny Pan Mirosław Kwaśniak – przychylił się do wniosku Radnego Witolda 
Walawendra o zdjęcie z porządku obrad punktów 33 – 35, celem ponownego ich 
przeanalizowania. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przychylił się do 
propozycji dotyczącej utworzenia zespołu, który zająłby się opiniowaniem projektów 
uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom na terenie miasta Rzeszowa. 
Zaproponował, aby decyzję o tym, czy zdejmować z porządku obrad projekty 
uchwał dotyczące nadania nazw ulicy i rondom podjąć pod koniec obrad dzisiejszej 
sesji. 
 
Radna Pani Maria Warchoł – poinformowała, że Samorządowa Rada Krakowska 
Południe negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
rondu imienia Władysława Bartoszewskiego. 
 
Uzupełniony porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 
1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XXIII/28/2016). 
  

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 
(druk: XXIII/29/2016). 

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

 
3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak” (druk: XXIII/30/2016). 
 

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Projektant” (druk: XXIII/31/2016). 

 
5. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2016 r. 
(druk: XXIII/32/2016). 

 
6. Oświadczenia i informacje. 
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7. Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Rzeszowa na temat 
zmiany granic miasta Rzeszowa. 

 
8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta 

Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym 
opiniowanych zmian terytorialnych (druk: XXIII/14/2016). 

 
9. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta 

Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych 
zmian terytorialnych (druk: XXIII/15/2016). 

 
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 279/2/2016 pomiędzy  
ul. A. Zelwerowicza i ul. J. Kiepury w Rzeszowie (druk: XXIII/23/2016). 

 
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 280/3/2016 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 
„Wilkowyja-Kamionka II” w Rzeszowie (druk: XXIII/22/2016). 

 
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 41/1/2016 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Mieleckiej (druk: XXIII/16/2016). 

 
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 42/2/2016 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Granicznej (druk: XXIII/17/2016). 

 
14. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej  
w Rzeszowie (druk: XXIII/27/2016). 

 
15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/452/2016 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Miasta Rzeszowa do roku 2025 (druk: XXIII/25/2016). 

 
15a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Rzeszów - 
Staroniwa II, ul. Krajobrazowa). 
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15b. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  
ul. Żeglarskiej w Rzeszowie. 

 
16. Uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów 

na ławników. 
 

17. Wybory ławników. 
 

17a. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (o wartość 
138 261,36 zł). 
 
17b. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (o wartość 
15 230,00 zł). 

 
18. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Rzeszowa w 2016 roku (druk: XXIII/2/2016). 

 
19. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto 
Rzeszów oraz pomioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk: 
XXIII/4/2016). 

 
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą 

Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie Gminy 
Miasta Rzeszowa (druk: XXIII/21/2016). 

 
21. Uchwała w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, 

użytkowanie oraz użyczenie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk: XXIII/34/2016). 

 
22. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk: XXIII/24/2016). 
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23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  
i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (druk: XXIII/26/2016). 

 
24. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Kościuszki 

9, Bingo Centrum, druk: XXIII/18/2016). 
 

25. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Okulickiego 
2, Finkorp, druk: XXIII/19/2016). 

 
26. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Okulickiego 

2, Bookmacher, druk: XXIII/20/2016). 
 

27. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji 
społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części 
budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r. (druk: XXIII/33/2016). 

 
28. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  

w przedmiocie uchwalenia zmian w Statutach Osiedli Miasta Rzeszowa (druk: 
XXIII/35/2016). 

 
29. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Modernizacja 

budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 ul. Chopina 32 w Rzeszowie”  
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020.” (druk: XXIII/3/2016). 

 
30. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  

pn. „Urban Green Labs” (tłum. „Zielone Laboratoria Miejskie”) w ramach 
naboru do Programu Urbact III, Sieci Planowania Działań (druk: 
XXIII/11/2016). 

 
31. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.:  

„E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość i elektronizacja 
samorządowych usług administracyjnych” we współpracy z Miastem Lublin 
jako liderem projektu w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” – Działanie 2.18 Wysokiej 
jakości usługi administracyjne (druk: XXIII/12/2016). 
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32. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  
pn. „Promocja turystyki – współpraca szansą dla małych miast V4 na 
zwiększenie konkurencyjności” w ramach naboru do Międzynarodowego 
Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2016, Granty standardowe (druk: 
XXIII/13/2016). 

 
33. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa  

(im. Władysława Bartoszewskiego, druk: XXIII/36/2016). 
 

34. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa  
(ul. Bł. Władysława Findysza, druk: XXIII/1/2016). 

 
35. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa  

(im. Rodziny Ulmów, druk: XXIII/5/2016). 
 

35a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 

36. Zapytania i interpelacje. 
 

37. Wolne wnioski.  
 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
 
Ad 1. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XXIII/28/2016). Zgłosiła dwie autopoprawki do 
projektu uchwały. Pierwsza polega na wykreśleniu z nazwy projektu: „Modernizacja 
budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul Szopena 32 w Rzeszowie” nazwy 
ulicy. Druga autopoprawka dotyczy zmian w załączniku nr 1 projektu uchwały, 
wynikających m.in. ze zmiany planu budżetu na 2016 r. oraz ze zmiany limitów 
wydatków na przedsięwzięcia, spowodowane zmianą harmonogramu finansowania 
inwestycji oraz wprowadzaniem nowych projektów finansowych z udziałem 
środków z budżetu UE. Zmiany kwot przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 
projektu uchwały wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w tabeli (tabela 
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stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawkami) - została przyjęta  
(14 głosami „za”, przy 6 głosach wstrzymujących). 
 
Ad. 2  
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. (druk: 
XXIII/29/2016) wraz z autopoprawką, która dotyczy wykreślenia w § 9 z nazwy 
projektu: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul Szopena 32  
w Rzeszowie” nazwy ulicy. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Radni wszystkich Klubów  
z niepokojem obserwują, że nic się nie dzieje w sprawie remontu basenów odkrytych ROSiR. 
Komisja Inwestycji wnioskowała o opracowanie dokumentacji technicznej basenów. W 2015 
roku odbyło się spotkanie Komisji Inwestycji oraz Komisji Sportu i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi, na którym jednogłośnie ustalono, że należy w tym roku 
przystąpić do modernizacji i remontu obiektu.” Zgłosiła wniosek o zlecenie opracowania 
dokumentacji technicznej przebudowy i modernizacji basenów otwartych ROSiR  
z zachowaniem funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej. Koszt takiej dokumentacji to 
ok. 200 – 300 tys. zł. Dodała, że jest to inwestycja najbardziej oczekiwana przez 
mieszkańców miasta Rzeszowa. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział, że na remont 
basenu nie można ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych, a na tą chwilę 
miasto Rzeszów nie stać na to, żeby taką inwestycję wykonać finansując ją w 100%  
z własnego budżetu. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – przypomniał, że radni od 8 lat podczas sesji 
zgłaszają potrzebę remontu basenu, który jest oczekiwany przez mieszkańców. 
Powiedział: „Obiecywał Pan mieszkańcom Rzeszowa, że ta inwestycja zostanie 
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zrealizowana. Po wielu latach przygotowywania różnych koncepcji i dokumentacji czas  
w końcu wykonać tę inwestycję.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zdecydował nie 
kierować pod głosowanie wniosku Pani Jolanty Kaźmierczak. Powiedział, że Rada 
Miasta wróci do tego wniosku, jeśli remont basenu, który ujęty jest w budżecie 
Miasta Rzeszowa na 2016 rok, nie zostanie wykonany w podanym terminie. 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 
(wraz z autopoprawką) - została przyjęta (15 głosami „za”, przy 9 głosach 
wstrzymujących). 

 
Ad 2a. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. Projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 

- została przyjęta (15 głosami „za”, przy 9 głosach wstrzymujących). 
 
Ad 3. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zodiak” (druk: XXIII/30/2016). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak” – została przyjęta (19 głosami „za”, przy 1 głosie 
wstrzymującym). 
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Ad 4. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Projektant” (druk: XXIII/31/2016). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” – została przyjęta (20 głosami „za”, przy 1 głosie 
wstrzymującym). 
 
Ad 5. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającą uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2016 r. (druk: 
XXIII/32/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – w imieniu Komisji Inwestycji i Pozyskiwania 
Funduszy Unijnych oraz Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  
z Samorządami Osiedlowymi zgłosił wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na 
konserwację potoków Przyrwa i Młynówka o 50 tys. zł, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – powiedziała: „Jeśli  
Samorząd Województwa Podkarpackiego zwrócił się do nas o pomoc finansową w wysokości 
50 tys. zł, to nie możemy mu dać 100 tys. zł. W 100% wywiązujemy się z prośby, z jaką 
zwrócił się do nas Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.” 
 
Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc – zaznaczył, że jest to zadanie 
Marszałka Województwa Podkarpackiego, a władze Miasta pomagają jedynie  
w realizacji tej inwestycji. 
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Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2016 r. - 
została przyjęta jednogłośnie (23 głosami „za”). 
 
Ad 6. 

1. Rada Miasta bez uwag przyjęła Protokół nr XVI/1/2015 z XVI sesji Rady 
Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 13 października 2015 r. 
 

2. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił 
informację odnośnie sprostowania błędu w Uchwale Nr XVIII/380/2015 z dnia 
17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ul. Kopisto. Zmiana polegała na wykreśleniu 
ustępu 2 w § 1 i ustępu 2 w § 2 (pismo z prośbą o sprostowanie stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu). 
 

3. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił 
wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej przez 
Wydział Prawny i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  
w dniach 14-15 grudnia 2015 r. w Gminie Miasto Rzeszów. Wyjaśnił, że 
kontrolą objęto wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do 
sądów okręgowych i rejonowych. W oparciu o poczynione ustalenia 
działalność w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie (wystąpienie 
pokontrolne stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 

 
Radny Pan Grzegorz Koryl – z okazji obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy o godz. 
10:30. 
 
Pan Stanisław Sienko – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa – przedstawił statystyki 
dotyczące wykorzystania środków unijnych przez polskie miasta oraz 
zaprezentował wyniki Rankingu Zdrowia Polski. Powiedział: „GUS opublikował dane 
dotyczące wykorzystania środków unijnych. Przeanalizowano dane pochodzące z 2,5 tys. 
gmin polskich. Podsumowano inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem środków unijnych  
z perspektywy lat 2007 – 2013, w ramach takich programów operacyjnych jak: 
„Infrastruktura i Środowisko”, „Innowacyjna Gospodarka”, „Rozwój Polski Wschodniej”,  
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a także poszczególne, regionalne programy operacyjne. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców 
Rzeszów znalazł się na drugiej pozycji wśród miast wojewódzkich z kwotą 21 tys. 100 zł  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Natomiast Dziennik Gazeta Prawna przygotował 
Ranking Zdrowia Polski, w którym przebadano miasta i powiaty pod kątem zaplecza 
medycznego, dostępności leczenia oraz stanu zdrowia mieszkańców. W badaniu 
uwzględniono 3 kategorie: „Potencjał zdrowotny”, „Ocenę zdrowia mieszkańców” oraz 
„Dostępność badań”. W kategorii: „Dostępność badań”, wśród miast na drugim miejscu 
znalazł się Rzeszów, natomiast w ogólnym zestawieniu uplasował się na trzecim miejscu  
w Polsce.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że kontakty  
z nowym rządem układają się bardzo dobrze i że są duże szanse na pozyskanie 
ogromnych środków unijnych.  
 
Ad 7. 
Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Zmiany 
Granic Miasta – przedstawił informację o wynikach konsultacji z mieszkańcami 
Rzeszowa na temat zmiany granic miasta Rzeszowa (informacja stanowi załącznik 
nr 15 do protokołu). Powiedział: „Sprawę konsultacji chciałbym podzielić na dwie części. 
Część gmin przeprowadziła konsultacje solidnie, natomiast do sposobu przeprowadzenia 
konsultacji drugiej części mam sporo uwag. Mieszkańcy niektórych miejscowości dzwonili 
informując mnie, że konsultacje przeprowadzone były w sposób nieobiektywny, choć wójtowie 
twierdzili, że konsultacje przeprowadzane są na wzór konsultacji organizowanych  
w Rzeszowie. Na podstawie informacji do nas docierających, można powiedzieć, że solidnie 
konsultacje zostały przeprowadzone w gminie Świlcza, mimo że trwały tylko jeden dzień.  
W sołectwie Bzianka aż 65% osób, które wzięło udział w konsultacjach, wypowiedziało się za 
przyłączeniem tych terenów do miasta Rzeszowa. Frekwencja była wysoka – prawie 400 osób 
uczestniczyło w przeprowadzanych konsultacjach. Również wyniki konsultacji 
przeprowadzonych w Matysówce jasno pokazują, że mieszkańcy tego sołectwa są 
zainteresowani proponowaną zmianą granic administracyjnych. 4 marca odbędą się 
konsultacje w gminie Głogów Młp. dla mieszkańców Rudnej Małej, Pogwizdowa i Miłocina. 
Konsultacje będą dotyczyły wyrażenia opinii w sprawie przyłączenia tych miejscowości do 
Rzeszowa. Mieszkańcy, którzy będą zainteresowani wzięciem udziału w konsultacjach, będą 
musieli udać się do Urzędu Gminy Głogowa Młp. i tam wypełnić odpowiednią ankietę. 
Zakwestionowana została przez mieszkańców Pogwizdowa Nowego uchwała, która w ankiecie 
zadaje pytanie: „Czy jesteś za przyłączeniem Pogwizdowa Nowego, Miłocina i Rudnej Małej 
do Rzeszowa?” W ten sposób formułując pytanie została ograniczona możliwość wyrażenia 
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opinii, w związku z czym złożony został protest w sprawie uchylenia tej uchwały. Wojewoda 
Podkarpacki, który jest organem nadzorczym, wyda oświadczenie w tej sprawie. Odnośnie 
gminy Krasne – pojawiają się informacje, że referendum dotyczące połączenia gminy Krasne i 
gminy Rzeszów nie odbędzie się. Wszystkie wymogi proceduralne, wynikające z ustawy o 
referendum lokalnym zostały spełnione, dlatego władze gminy Krasne muszą referendum 
zwołać. Ponadto grupa, która zawnioskowała przeprowadzenie referendum, zamierza złożyć 
do Sądu Administracyjnego zaskarżenie uchwały Rady Gminy Krasne. Sąd Administracyjny, 
w ciągu 14 dni, zobowiązany jest do wydania stanowiska w sprawie przeprowadzenia 
referendum.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Są dwie 
drogi zmiany granic, po pierwsze na wniosek miasta i wtedy z ustawy o samorządzie 
gminnym wynika obowiązek przeprowadzenia konsultacji i te się odbyły w Krasnym  
i w niektórych sąsiednich gminach. Po drugie, bez względu na to, czy jest wniosek zmiany 
granic, czy go nie ma, mieszkańcy gminy mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum 
w dowolnym czasie i terminie. Mamy do czynienia z obiema inicjatywami. Rada i wójt gminy 
Krasne stwierdzili, iż wniosek mieszkańców tej gminy o przeprowadzenie referendum został 
źle skonstruowany.” Przedstawił Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  
z 5 listopada 2015 r., którego główna teza brzmi następująco: „W procedurze 
konsultacji ustawodawca wprawdzie nie nakazuje expressis verbis zachowania wymogu 
tajności, niemniej jednak każdy mieszkaniec gminy powinien mieć zagwarantowane, że będzie 
podejmował decyzję w takich warunkach technicznych i politycznych, które umożliwią mu 
nieskrępowane prawo do jej podjęcia, i że jego decyzja nie będzie ustalona i ujawniona.” 
Wyjaśnił, że w związku z tym jakiekolwiek konsultacje nie mogą wyglądać tak, że 
urzędnik jest w stanie sprawdzić jak dany mieszkaniec głosował, dlatego należy 
dążyć do tego, aby w przyszłości  konsultacje przeprowadzać na kształt referendum, 
czyli wyznaczyć dzień, godziny i miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli przedstawić 
swoje opinie. Dodał: „Inny wyrok Sądu Administracyjnego stwierdza, że w sprawach,  
o których ustawa stanowi, że należy przeprowadzić konsultacje, nie wolno robić referendum, 
zgodnie z ustawą o referendum lokalnym.” 
  
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Samorząd 
miasta Rzeszowa powinien uderzyć się w pierś, ponieważ sposób przeprowadzenia konsultacji 
w Rzeszowie pozostawia moim zdaniem wiele do życzenia. Można powiedzieć, że w 
konsultacjach biorą udział jedynie pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa. Do mnie, jako do 
przewodniczącego Rady Osiedla Mieszka I, nie dotarły żadne ankiety konsultacyjne, a byłem 
gotów zaangażować się w te konsultacje. W konsultacjach wzięło udział niewiele ponad 4% 
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mieszkańców Rzeszowa uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach, co potwierdza to 
fakt, że ich formuła nie sprawdza się, dlatego należy zastanowić się nad jej zmianą.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że ten 
wniosek należało zgłosić, kiedy była podejmowana uchwała określająca formułę 
konsultacji. 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – powiedział: „Ankiety konsultacyjne w Rzeszowie, 
zostały rozdysponowane głównie wśród urzędników. Wyniki konsultacji przeprowadzonych 
w Krasnym dowodzą, że mieszkańcy tej gminy nie chcą przyłączenia do Rzeszowa, a co za 
tym idzie nie ma już szans na pozyskanie bonusu o wartości 100 mln zł.”  
 
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc 
się do uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta 
Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym 
opiniowanych zmian terytorialnych , powiedział: „Pod koniec stycznia, po zakończeniu 
konsultacji, Rada Gminy Krasne podjęła uchwałę negatywną w sprawie połączenia z Gminą 
Rzeszów. Pod koniec lutego minął termin ewentualnego jej zaskarżania, z moich informacji 
wynika, że w tym terminie nie została pozwana. Ponieważ rada sąsiedniej gminy negatywnie 
zaopiniowała połączenie apeluję, abyśmy dzisiaj nie opiniowali pozytywnie tego połączenia, bo 
to uniemożliwi nam w przyszłości pozyskanie dodatkowych 100 mln zł. Należy dążyć do 
porozumienia obydwóch zainteresowanych stron.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – dodał: „Myślę, że przeceniamy znaczenie konsultacji. Są one 
ważne, ponieważ są informacją o opiniach mieszkańców. Są głosy krytyczne dotyczące 
przeprowadzonych konsultacji zarówno w Rzeszowie jak i w gminach ościennych. Każdy 
zorganizował je w taki sposób, aby ich wyniki były korzystne dla danej gminy czy sołectwa. 
Dla rządu bardzo ważna jest kwestia jak, po ewentualnym przyłączeniu miejscowości do 
danej gminy, będzie funkcjonować gmina okrojona. Decyzja rządu będzie bazować przede 
wszystkim na tych informacjach, a nie na wynikach przeprowadzonych konsultacji.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Powinniśmy się 
martwić o to, żeby gmina Rzeszów się rozwijała, żeby Rzeszów miał coraz więcej 
mieszkańców. Pytanie czy jest sens utrzymywać gminy, które mają 10 tys. mieszkańców, 20 - 
25 mln zł budżetu i przeznaczają na inwestycje 2 mln zł? Przyłączone do Rzeszowa Załęże, 
Budziwój i Przybyszówka ciągle się rozwijają, realizowane są tam nowe inwestycje. 
Wszystkim powinno zależeć na rozwoju Rzeszowa, za wszelką cenę trzeba działać wspólnie. 
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Dodatkowe 100 mln zł w budżecie Miasta na pewno by się przydało, ale jest to dodatek. 
Budżet Miasta Rzeszowa, w ostatnim czasie, wzrósł o 1 mld zł ” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Nie 
zgadzam się z Panem Robertem Kultysem, który twierdzi, że dla rządu ważniejszy od opinii 
mieszkańców będzie los uszczuplonej o dane sołectwo gminy. W ustawie o samorządzie 
gminnym są przepisy, które mówią o tym, kiedy zmiany granic z przyczyn finansowych robić 
nie wolno. Jestem przekonany, że Rząd weźmie pod uwagę opinie mieszkańców. Kiedyś byłem 
przeciwny przyłączaniu Matysówki do Rzeszowa, ponieważ w tamtym czasie w Matysówce 
trwała budowa wodociągu realizowana z funduszy unijnych przez Gminę Tyczyn. Oprócz 
tego było osuwisko, którego naprawa leżała w gestii starostwa powiatowego, a szacunkowy 
koszt jego naprawy wynosił ok. 20 – 25 mln zł. Uważałem, że nie ma powodu abyśmy te 
pieniądze na to wydawali. Dzisiaj mieszkańcy Matysówki są przekonani o tym, że należy się 
do Rzeszowa przyłączyć, doszło więc do sytuacji takiej, że obie strony są zainteresowane 
połączeniem. Natomiast nie bagatelizowałbym tych 100 mln zł, których nie dostaniemy jeśli 
dojdzie do połączenia z Gminą Krasne, bez wyrażenia obopólnej zgody. Przyłączenie dużej 
powierzchniowo gminy Krasne oznacza wzięcie na siebie zobowiązania, któremu możemy nie 
podołać, albo zrobimy to kosztem naszych dzielnic, które są w mieście. Moim zdaniem, 
łączenie z Gminą Krasne w sytuacji, kiedy tego bonusu w postaci 100 mln zł nie otrzymamy 
jest bezzasadne. To w interesie gmin przyłączanych, a nie w naszym, jest aby połączyć się  
z Rzeszowem. Dlatego powinniśmy przyłączać do Rzeszowa te miejscowości, które tego chcą.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że: 
„Podjęcie dzisiaj uchwały w sprawie połączenia Gmin Krasne i Rzeszów jest ważne, ponieważ 
byłoby to wsparciem dla tych osób, które na terenie Gminy Krasne walczą o referendum  
w sprawie fuzji wspomnianych wcześniej gmin.” 
  
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, 
powiedział: „Terminy, które są wskazane w ustawach są terminami, które dla rządu nie są  
w 100 % wiążące, ponieważ rząd może je zmieniać w każdym momencie. Inicjatywa 
referendalna w Gminie Krasne trwa. Z naszych informacji wynika, że zostały spełnione 
wszystkie warunki, żeby referendum się odbyło. Jeżeli referendum się odbędzie i da wynik 
pozytywny, to Rada Gminy Krasne będzie zobowiązana podjąć uchwałę pozytywną, a wtedy 
Rada Ministrów może tą uchwałę i naszą potraktować jako dobrowolne połączenie się 
samorządów i ten bonus będzie obowiązywał. Biorąc pod uwagę procedurę, która się toczy  
i która w jakiś sposób zostanie zakończona, nasz sygnał, że jesteśmy przeciwni połączeniu się 
z Gminą Krasne będzie dla rządu bardzo złym sygnałem.  



17 
 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Nie ma 
zgody na takie rozumowanie. Dzisiaj w warunkach takich w jakich jesteśmy, kiedy nie 
dostaniemy 100 mln zł, nie zgadzamy się na połączenie, natomiast kiedy Rada Gminy Krasne 
na skutek referendum podejmie uchwałę pozytywną, to w tych okolicznościach my się 
oczywiście zgodzimy.” 
 
Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Zmiany 
Granic Miasta – stwierdził, że: „To co powiedział Pan Sekretarz ma zasadnicze znaczenie, 
bo nikt z nas tutaj siedzących na sali nie może powiedzieć, że bonusu nie będzie. Jeśli 
referendum wyjdzie pozytywnie to zlikwiduje wyniki uchwały w sprawie konsultacji podjętej 
przez Radę Gminy Krasne. Nie wiadomo w takim razie jaka będzie decyzja rządu.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Jako radni Rady Miasta w większości 
przyjęliśmy uchwałę popierającą i rozpoczynającą proces konsultacji w sprawie powiększenia 
miasta Rzeszowa poprzez połączenie gmin. Dlatego bądźmy konsekwentni i do końca 
przeprowadźmy proces, który kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy. Każde powiększenie miasta 
jest dla stolicy województwa podkarpackiego korzystne, bez względu na to, czy otrzymamy 
bonus, czy też nie. Pozwólmy wypowiedzieć się w tej kwestii ekspertom rządowym. Łączenie 
gmin jest ekonomicznie uzasadnione. Dlaczego mieszkańcy Gminy Krasne, nie mają być 
mieszkańcami Rzeszowa, skoro w sposób nieograniczony korzystają z kultury, oświaty, nauki 
itd.? W każdej dziedzinie życia korzystają z dorobku miasta Rzeszowa. Być może radni boją 
się sytuacji, gdy dojdzie do połączenia gmin i trzeba będzie przeprowadzić nowe wybory do 
Rady Miasta Rzeszowa. Jeśli będzie taka konieczność poddamy się tej ocenie, będę zadowolony 
jeśli do tego dojdzie.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – powiedział: „Próbuje nam się wmówić, jako Radzie 
Miasta, że rozwój Rzeszowa nie jest możliwy bez połączenia nowych miejscowości. Nie mogę 
się zgodzić z takim stwierdzeniem. Istotne jest, aby prowadzić roztropną i mądrą politykę 
inwestycyjną, rozwijać nasz lokalny biznes, wspierać tutejszych przedsiębiorców. W tym 
kierunku należy podążać. Inwestujmy w tereny, które już są w Rzeszowie.” 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zabierając głos  
w dyskusji, powiedział: „Chciałbym przypomnieć o tym, że to właśnie na terenach 
przyłączonych obserwujemy, jak rozwija się Rzeszów. Na terenie Przybyszówki powstała 
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów – Dworzysko. Rzeszów za kilkadziesiąt milionów 
złotych uzbroił te tereny, powstały drogi, media i warunki do tego, aby firmy się tam 
osiedlały. Funkcjonują już tam firmy z branży budowlanej, przemysłowej, transportowej. 
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Poza tym na terenie Przybyszówki, która została przyłączona do Rzeszowa powstaje piękne 
osiedle – Słoneczny Stok, gdzie powstał żłobek, przedszkole i szkoła. Obecnie w trakcie 
budowy jest obiekt użyteczności publicznej. Na terenie Budziwoja, który również został 
przyłączony do Rzeszowa, rozpoczął się bardzo duży ruch budowlany. Została zbudowana 
sala gimnastyczna, rozbudowana szkoła, orlik. To wszystko świadczy o tym, że kolejne tereny 
potrzebne są do tego, aby Rzeszów rozwijał się dalej. Jak będą wyglądały dalsze losy 
Rzeszowa, jeśli okaże się, że nie spełnimy wymagań potrzebnych do tego, aby utrzymać rolę 
stolicy województwa. Rozwój Rzeszowa jest warunkiem tego, aby miasto funkcjonowało 
jeszcze prężniej i stanowiło ważny ośrodek gospodarczy. Do tego niezbędne są nowe tereny, 
na których będzie można inwestować.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił  
o upamiętnienie minutą ciszy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Przypomniał również, że przy dużym wkładzie Rady Miasta został wybudowany 
pomnik Żołnierzy Wyklętych oraz pomnik ppłk. Łukasza Cieplińskiego, bohaterów 
pochodzących z naszej okolicy.   
 
Radna Pani Danuta Solarz – stwierdziła, że: „W sporze dotyczącym kwestii łączenia 
gmin warto odwołać się do autorytetów. Takim był zmarły niedawno prof. Jerzy Regulski, 
twórca odrodzonego samorządu, który mówił, że jeśli nie ma woli ludu i małe samorządy sobie 
radzą to nie ma powodu, żeby łączyć je z dużą gminą. Uważam, że miarą siły miasta jest jego 
zdolność do kształtowania rozwoju gospodarczego. Silne miasta to takie, które rozwijają się  
w oparciu o współpracę realizowaną na różnych poziomach. Samorządy, aby realizować 
zadania muszą współpracować, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności i odrębności. 
Tu w naszym regionie możemy tworzyć sieć współpracy, której osią jest lider, czyli Rzeszów. 
Jeżeli będziemy mieć dobre pomysły i projekty, to na pewno znajdą się partnerzy z otoczenia.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – dodał: „Spotykałem się z Panem 
Profesorem wielokrotnie. Na przykładzie Rzeszowa doszedł do wniosku, że trzeba rozwijać 
miasta, bo w miastach następuje przede wszystkim postęp. W tej chwili eksperci są zdania, 
żeby małe gminy likwidować.”  
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Powinniśmy brać pod uwagę opinie 
mieszkańców okolicznych gmin. Należy patrzeć bardziej globalnie, a nie tylko na interes 
Rzeszowa. Należy zadbać o to, aby cały obszar metropolitarny się rozwijał. Trzeba się skupić 
na terenach już przyłączonych.” 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zapewnił, że Gmina Miasto 
Rzeszów działa w interesie ludzi i w interesie gminy. 
 
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 
głos w dyskusji powiedział: „Nikogo nie namawiałem do głosowania przeciw, liczę na to, 
że po przeanalizowaniu problemu, część radnych wstrzyma się od głosu, z uwagi na 
negatywną uchwałę Rady Gminy Krasne w sprawie połączenia z Gminą Rzeszów. 
Poczekajmy do końca kadencji, wypracujmy w tym czasie porozumienie.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – stwierdziła, że: „Rozszerzenie w kierunku 
północnym czy wschodnim, gdzie są tereny najbardziej zurbanizowane, jest najbardziej 
wskazane dla Rzeszowa. Chciałam zapytać Pana Prezydenta i urzędników dlaczego Miasto 
nie zgłasza wniosku o częściowe przyłączenia sołectw z danej gminy.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zapewnił, że Miasto Rzeszów 
idzie w tym kierunku. Powiedział: „Na przykładzie Przybyszówki przyłączyliśmy część  
w roku 2007, część w roku 2008. Próbujemy wszelkich działań – cała gmina, poszczególne 
sołectwa, pół sołectwa. Każdy system jest dobry, jeżeli jest skuteczny. Decyzje zapadają na 
lipcowym posiedzeniu Rady Ministrów.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Decyzje 
zapadają w Radzie Ministrów, ale my też mamy do zrobienia swoją pracę. Nie zgadzam się  
z poglądem, że Rzeszów musi się rozszerzać, choć byłoby dobrze, gdyby się powiększał.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – zapytał: „Jakie są poglądy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji? Czy nie lepiej byłoby za zgodą obydwu sołectw utworzenie 
dzielnic z osobną radą, z osobnym budżetem, z osobnymi kompetencjami? Taki system dobrze 
funkcjonuje np. w Warszawie.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Rzeszów jest 
małym miastem. Nie mam mowy o tym, żeby tworzyć w nim dzielnice.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił artykuł 
Grzegorza Grzegolaka pt. „Nie gmerać przy województwach”, który ukazał się  
w Gazecie Wyborczej 25 stycznia 2016 r.  (artykuł stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu). Zdaniem autora artykułu zmiana liczby województw pociągałaby za 
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sobą społeczne i ekonomiczne koszty, znacznie większe, niż ewentualne korzyści  
z niej płynące.  
 
Ad 8. 
Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Zmiany 
Granic Miasta – przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie 
połączenia Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem 
dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych (druk: XXIII/14/2016). Projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta 
Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym 
opiniowanych zmian terytorialnych - została przyjęta (11 głosami „za”, przy 10 
głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących). 
 
Ad 9. 
Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Zmiany 
Granic Miasta – przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie 
zmiany granic Miasta Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym 
opiniowanych zmian terytorialnych (druk: XXIII/15/2016). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta 
Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian 
terytorialnych - została przyjęta (15 głosami „za”, przy 8 głosach wstrzymujących). 
 
Ad 10. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 279/2/2016 pomiędzy ul. A. Zelwerowicza  
i ul. J. Kiepury w Rzeszowie (druk: XXIII/23/2016). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 279/2/2016 pomiędzy ul. A. Zelwerowicza  
i ul. J. Kiepury w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 
 
Ad 11. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 280/3/2016 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja-
Kamionka II” w Rzeszowie (druk: XXIII/22/2016). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 280/3/2016 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja-
Kamionka II” w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 
 
Ad 12. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 41/1/2016 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa  
w rejonie ul. Mieleckiej (druk: XXIII/16/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
i załącznikiem stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 41/1/2016 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rejonie ul. Mieleckiej - została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 
 
Ad 13. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 42/2/2016 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa  
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w rejonie ul. Granicznej (druk: XXIII/17/2016). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Radny Pan Robert Kultys – poinformował, że Komisja Gospodarki Przestrzennej 
jednogłośnie, negatywnie zaopiniowała prezentowany projekt uchwały. Powiedział: 
„Zamierzeniem inwestora jest wybudowanie na tym obszarze w całości dużego sklepu 
wielkopowierzchniowego, ale żeby to zrobić trzeba najpierw zlikwidować drogę dojazdową. 
Komisja nie może się na to zgodzić. Gdy procedowaliśmy ustalenie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego po wschodniej części tego obszaru doszliśmy do 
kompromisu z inwestorem, który polegał na zgodzie na wybudowanie sklepu 
wielkopowierzchniowego od strony ul. Powstańców Warszawy, natomiast od strony 
południowej, w okolicy istniejącej już zabudowy jednorodzinnej, powstanie zabudowa 
wielorodzinna – osiedle „Nasz Gaj”. Komisja negatywnie opiniując powyższy projekt 
uchwały opowiada się za strefowaniem terenu przyjętym w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  
w dyskusji, powiedział: „To co proponuje Pan Kultys jest pewnym kompromisem pomiędzy 
tym, na co próbowałem kiedyś Państwa namówić, czyli zupełnym zrezygnowaniem z handlu, 
a oczekiwaniami inwestora. Jedno jest pewne, ustalenia Rady Miasta pozwalają inwestorowi 
na wybudowanie tzw. „blaszaka”. Popieram wniosek o odrzucenie sporządzenia zmiany 
Studium w rejonie ul. Granicznej, lub o zmodyfikowanie go tak, aby na tym terenie była 
urbanistyka a nie parkingi i „blaszaki”.” 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – powiedziała: 
„Na tym terenie nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, dlatego nie ma przeszkód do wybudowania biurowców czy też zabudowy 
wielorodzinnej. Handel jest jak najbardziej funkcją centrotwórczą lub nawet miastotwórczą. 
Rada Miasta odstąpiła od uchwalenia planu, z uwagi na złożenie uwag, m.in. przez firmę 
Castorama oraz przez mieszkańców, którzy domagali się poszerzenia ulicy Granicznej.” 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 42/2/2016 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rejonie ul. Granicznej – nie została przyjęta (15 głosów „przeciw”,  
9 głosów „za”). 
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Ad 14. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie 
(druk: XXIII/27/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie - 
została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 
 
Ad 15. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/452/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 
2025 (druk: XXIII/25/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem 
stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Jest to dobra okazja aby poruszyć kwestie 
planistyczne, zawarte w danych analitycznych Strategii. Chodzi głównie o coraz bardziej 
wyraźny spadek liczby ludności na starszych osiedlach Rzeszowa, z Nowym Miastem na 
czele. W przestrzeni kilku lat ubyło ok. 10% ludności. Spadek jest naturalny, ponieważ należy 
uwzględnić ruch budowlany, powstaje wiele nowych osiedli, na które mieszkańcy Rzeszowa 
przeprowadzają się całymi rodzinami. Dane, o których mówię, pokazują niebezpieczny trend 
na przyszłość. Nowa zabudowa powstaje ze szkodą dla starych osiedli. Powinno być to  
w przyszłości dla miasta podstawą do podjęcia bardziej kompleksowych działań 
rewitalizacyjnych w całej przestrzeni starszych osiedli miasta. Należy dążyć do zwiększenia 
atrakcyjności tych osiedli, m.in. poprzez budowanie parkingów, zabezpieczenie terenów 
zielonych i zapewnienie uzupełnienia zabudowy na starszych osiedlach.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył, że 
zmniejszanie się liczby mieszkańców może wynikać również z tego, że zwiększa się 
stopa życiowa i coraz rzadziej spotyka się kilka pokoleń, które funkcjonują ze sobą  
w jednym mieszkaniu. 
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Radny Pan Bogusław Sak – stwierdził, że zmiana pokoleniowa jest zjawiskiem 
naturalnym. Ceny mieszkań np. na Osiedlu 1000-lecia dorównują lub nawet 
przewyższają ceny mieszkań na nowych osiedlach, więc nie należy mówić  
o degradacji starych osiedli. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zauważył, że spadek liczby mieszkańców na tzw. starych 
osiedlach, jest pewną prawidłowością rozwoju miasta. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował, aby 
wnioski z tej dyskusji skierować do urbanistów i deweloperów, którzy budując nowe 
osiedla, powinni wzorować ich układ na starych, nie zapominając o przestrzeni 
publicznej i zieleni. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Nie należy 
generalizować, bo Spółdzielnia Mieszkaniowa Projektant, budując nowe bloki, dba również  
o zagospodarowanie terenu pod kątem rekreacji, kultury i usług.” 
 
Pan Marek Ustrobiński – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Chciałem 
przypomnieć, że prognoza demograficzna dla Rzeszowa do 2030 roku przewiduje przyrost 
demograficzny.” 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/452/2016 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta 
Rzeszowa do roku 2025 (druk: XXIII/25/2016) - została przyjęta jednogłośnie  
(21 głosami „za”). 
 
Ad 15a. 
Pan Andrzej Gutkowski - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Rzeszów - Staroniwa II,  
ul. Krajobrazowa). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 
załącznik nr 25 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Rzeszów - 
Staroniwa II, ul. Krajobrazowa) - została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 15b 
Pan Andrzej Gutkowski - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Żeglarskiej  
w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 
załącznik nr 26 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  
ul. Żeglarskiej w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”). 
 
Ad 16. 
Radny Pan Mariusz Olechowski – Przewodniczący Zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego  
w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019 - poinformował, że Prezes Sądu Okręgowego  
w Rzeszowie wystąpił do Rady Miasta o wybór: 37 ławników do orzekania  
w sprawach cywilnych lub karnych oraz 2 ławników do orzekania w sprawach  
z zakresu prawa pracy do Sądu Okręgowego w Rzeszowie (pismo znak A-0140-8-
3/15 z 30 listopada 2015 r. stanowi załącznik nr 27 do protokołu). Wyjaśnił, iż został 
powołany Zespół opiniujący kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających 
do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019. Dodał także, że ww. 
Zespół przygotował projekty uchwał w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalno – prawnych, 
wynikających z ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił uchwałę 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydata na ławnika (Pani Elżbieta 
Antonik). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydata na ławnika 
(Pani Elżbieta Antonik) - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydata na ławnika (Pani Elżbieta 
Wojnas – Worek). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydata na ławnika 
(Pani Elżbieta Wojnas – Worek) - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydata na ławnika (Pani Monika 
Ewa Leśko). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu. 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydata na ławnika 

(Pani Monika Ewa Leśko) - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydata na ławnika (Pani Barbara 
Maria Rzepka). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 31 do 
protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydata na ławnika 
(Pani Barbara Maria Rzepka) - została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydata na ławnika (Pani Maria 
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Teresa Kotlińska). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  
nr 32 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydata na ławnika 
(Pani Maria Teresa Kotlińska) - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 
 
Radny Pan Mariusz Olechowski – Przewodniczący Zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego  
w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019 - przedstawił stanowisko Zespołu (stanowisko 
z dnia 12 lutego 2016 r. stanowi załącznik nr 33 do protokołu). Poprosił Pana 
Andrzeja Deca – Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o powołanie Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował, aby 
członkami Komisji Skrutacyjnej zostali członkowie Zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników. Propozycja uzyskała akceptację Rady. 
 
Rada Miasta wybrała jednogłośnie Komisję Skrutacyjną powołaną do ustalenia 
wyników głosowania w uzupełniających wyborach ławników na lata 2016 – 2019 
w składzie: 

1) Radny Pan Mariusz Olechowski – Przewodniczący Zespołu 
2) Radny Pan Janusz Micał - Członek Zespołu 
3) Radna Pani Danuta Solarz - Członek Zespołu 
4) Radna Pani Grażyna Szarama - Członek Zespołu 
5) Radna Pani Maria Warchoł - Członek Zespołu 

 
Ad 17.  
Radny Pan Mariusz Olechowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
powołanej do ustalenia wyników głosowania w uzupełniających wyborach 
ławników na lata 2016 – 2019 - przedstawił Regulamin głosowania w wyborach 
ławników do sądów powszechnych. Regulamin stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu. 
 
Rozdano karty do głosowania - wybór ławników do Sądu Okręgowego  
w Rzeszowie do orzekania w sprawach cywilnych i karnych. 
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Odbyło się głosowanie tajne – Radni, kolejno wyczytywani z listy obecności, 
wrzucali głos do urny. 
 
Rozdano karty do głosowania - wybór ławników do Sądu Okręgowego  
w Rzeszowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 
Odbyło się głosowanie tajne – Radni, kolejno wyczytywani z listy obecności, 
wrzucali głos do urny. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna udała się na obrady, celem 
ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu z wyborów. 
 
Ad 17a. 
Pan Marek Ustrobiński – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (o wartość 138 261,36 zł). 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 35 do 
protokołu. 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie - została 
przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 
 
Ad 17b. 
Pan Marek Ustrobiński – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (o wartość 15 230,00 zł). Projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie - została 
przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 
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Ad 18. 
Pan Andrzej Gutkowski - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2016 roku (druk: 
XXIII/2/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi 
załącznik nr 37 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa 
w 2016 roku - została przyjęta (15 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym). 
 
Ad 19. 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 
Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz pomioty niezaliczane do 
sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania (druk: XXIII/4/2016). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów 
oraz pomioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - została przyjęta 
jednogłośnie (17 głosami „za”). 
 
Ad 20. 
Pan Andrzej Gutkowski - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK 
MIELEC gruntów położonych na terenie Gminy Miasta Rzeszowa (druk: 
XXIII/21/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 
załącznik nr 39 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą 
Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie Gminy Miasta 
Rzeszowa - została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 
 
Ad 21. 
Pan Stanisław Sienko – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk: XXIII/34/2016). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie - została przyjęta (17 głosami „za”, przy  
1 głosie wstrzymującym). 
 
Ad 22. 
Pan Stanisław Sienko – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk: XXIII/24/2016). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie  (16 głosami 
„za”). 
 
Ad 23. 
Pan Andrzej Gutkowski - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy (druk: XXIII/26/2016). Projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  
i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy - została przyjęta 
jednogłośnie (15 głosami „za”). 
 
Ad 24. 
Pan Andrzej Gutkowski - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Kościuszki 9, Bingo 
Centrum, druk: XXIII/18/2016).  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ze względu na 
nieobecność kilku członków Rady zdecydował, że projekty uchwał w sprawie 
wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry będą omawiane w pod koniec sesji. 
 
Ad 27. 
Radny Pan Wiesław Buż – Przewodniczący doraźnej Komisji ds. Rzeszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 -  przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 
2017 r. (druk: XXIII/33/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami 
stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Należy położyć nacisk na edukację mieszkańców pod kątem składania wniosków oraz na 
zachęcenie do głosowania na projekty.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – poprosił o zabezpieczenie środków w budżecie 
Miasta Rzeszowa na materiały promujące wnioski do Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego (m.in. na: filmy, ulotki, informatory, strony internetowe, portale 
społecznościowe). 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Kwestia promocji 
RBO była omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego z Zastępcą Dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej – 
Panem Kamilem Czyżem. Ustalono, że należy zająć się promocją RBO głównie poprzez 



32 
 

umieszczanie informacji na profilach miejskich w mediach społecznościowych, na stronie 
internetowej oraz na ekranach w pojazdach komunikacji miejskiej.” 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa 
konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 
rok, jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r. - została przyjęta jednogłośnie  
(18 głosami „za”). 
 
Ad 28. 
Radny Pan Robert Kultys – zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie uchwalenia 
zmian w Statutach Osiedli Miasta Rzeszowa (druk: XXIII/35/2016) przedstawić pod 
koniec trwania sesji. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaakceptował 
powyższą propozycję.  
 
Ad 29. 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu 
Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1  
ul. Chopina 32 w Rzeszowie” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014-2020.” (druk: XXIII/3/2016) wraz z autopoprawką, 
polegającą na wykreśleniu z tytułu projektu uchwały, z § 1 oraz z treści uzasadnienia 
nazwy ulicy, tj.: „ul. Chopina 32”. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 44 do protokołu. 
 
Radny Pan Witold Walawender – zapytał czym miasto kierowało się wybierając 
akurat tą szkołę? 
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu 
Miasta Rzeszowa – poinformowała, że w Zespole Szkół Muzycznych nr 1  
w Rzeszowie, konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej, a dokumentacja jest już 
opracowana. Zapewniła, że modernizacja budynku na szerszą skalę, przyczyni się do 
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rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, zwiększenia atrakcyjności nauczania  
i możliwości rozwoju talentów muzycznych. 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu pn. „Modernizacja 
budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 ul. Chopina 32 w Rzeszowie” w ramach 
działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.” - została 
przyjęta jednogłośnie  (16 głosami „za”). 
 
Ad 30. 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu 
Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Urban Green Labs” (tłum. „Zielone 
Laboratoria Miejskie”) w ramach naboru do Programu Urbact III, Sieci Planowania 
Działań (druk: XXIII/11/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 45 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 
„Urban Green Labs” (tłum. „Zielone Laboratoria Miejskie”) w ramach naboru do 
Programu Urbact III, Sieci Planowania Działań - została przyjęta jednogłośnie   
(15 głosami „za”). 
 
Ad 31. 
Pan Lesław Bańdur – Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej  
i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „E-rozrachunki, 
e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług 
administracyjnych” we współpracy z Miastem Lublin jako liderem projektu  
w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji” – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 
(druk: XXIII/12/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  
nr 46 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość i elektronizacja 
samorządowych usług administracyjnych” we współpracy z Miastem Lublin jako 
liderem projektu w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji” – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne - została przyjęta jednogłośnie  (15 głosami „za”). 
 
Ad 32. 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu 
Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Promocja turystyki – współpraca szansą dla 
małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności” w ramach naboru do 
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2016, Granty standardowe 
(druk: XXIII/13/2016) wraz z autopoprawką polegającą na wykreśleniu z treści 
uzasadnienia projektu uchwały nazwy ulicy, tj.: „ul. Szopena 32”. Projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Promocja turystyki – współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie 
konkurencyjności” w ramach naboru do Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego na rok 2016, Granty standardowe - została przyjęta jednogłośnie  
(14 głosami „za”). 
 
Ad 35a. 
Radny Pan Wiesław Buż - przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi - została przyjęta jednogłośnie   

(15 głosami „za”). 
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Ad 24. 
Pan Andrzej Gutkowski - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Kościuszki 9, Bingo 
Centrum, druk: XXIII/18/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
Pani Grażyna Kalandyk - Dyrektor Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej  
i Zezwoleń – poinformowała, że aktualnie w Rzeszowie jest jedno aktywnie 
działające kasyno - w Hotelu Bristol - z okresem ważności koncesji do końca 2016 
roku. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - powiedział: „Wszystkie trzy projekty uchwał  
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry były omawiane na posiedzeniu Komisji 
Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi. Ponieważ w listopadzie 
2015 r. została przyjęta przez Radę Miasta uchwała w sprawie lokalizacji kasyna gry  
w Hotelu Bristol, Komisja wydała negatywną opinię dotyczącą przedstawianych dzisiaj 
projektów uchwał dotyczących lokalizacji 3 nowych kasyn.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl - zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Rada Miasta nie 
będzie podejmować ostatecznej decyzji w sprawie lokalizacji kasyn gry, zajmie się tym 
Ministerstwo Finansów. Wydając opinię jako Rada powinniśmy to przedyskutować podczas 
posiedzeń odpowiednich Komisji, z pomocą instytucji, które zajmują się problemem 
uzależnień.” 
 
Radny Pan Robert Kultys - powiedział: „Popieram lokalizowanie kasyn w centrum 
miasta, natomiast jestem przeciwny kasynom znajdującym się na osiedlach, ponieważ jest to 
zagrożenie dla młodzieży.” 
 
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
zaproponował, aby na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 
zaprosić Dyrektora Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień. 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak - zapytał: „Czy były jakieś incydenty dotyczące 
istniejącego w Rzeszowie kasyna, które społecznie nie mogą być akceptowane, prawnie nie 
mogą mieć miejsca?” 
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Pani Grażyna Kalandyk - Dyrektor Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej  
i Zezwoleń – odpowiedziała: „W okresie funkcjonowania tego kasyna nie było żadnych 
uwag. Są bardzo duże obostrzenia na działalność tego typu miejsc.” 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - została 
przyjęta  (13 głosami „za”, 9 głosami przeciwnymi, 2 głosami wstrzymującymi). 
 
Ad 25. 
Pan Andrzej Gutkowski - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Okulickiego 2, Finkorp, 
druk: XXIII/19/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 50 
do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – nie została 

przyjęta  (9 głosów „za”,  13 głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące). 
 

 
Ad 26. 
Pan Andrzej Gutkowski - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Okulickiego 2, Bookmacher, 
druk: XXIII/20/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 51 
do protokołu. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – nie została 

przyjęta  (9 głosów „za”,  13 głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące). 
 
Ad 28. 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił uchwałę 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie 
uchwalenia zmian w Statutach Osiedli Miasta Rzeszowa (druk: XXIII/35/2016). 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 52 do 
protokołu. 
 
Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos 
w dyskusji, powiedział: „Klub Rozwój Rzeszowa popiera tą uchwałę, mając na uwadze, że 
jest to propozycja zmian. Będziemy chcieli skonsultować ją z przewodniczącymi Rad Osiedli.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - powiedział: „Komisja Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi negatywnie zaopiniowała omawiany projekt 
uchwały. Wniosek Komisji jest taki, aby jak najszybciej przeprowadzić wybory do Rad Osiedli 
według obowiązujących na tą chwilę zasad. Jest wiele kwestii, które należałoby rozwiązać, jeśli 
wybory miałyby się odbyć na nowych zasadach, m.in. kwestia ochrony danych osobowych, 
rejestru wyborców, powołania komisji miejskiej, zgłaszania kandydatów, drukowania 
obwieszczeń itd. Proszę o opinię Pana Sekretarza dotyczącą kwestii organizacyjnych 
związanych z zorganizowaniem wyborów według przedstawionych dzisiaj propozycji.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl - zwrócił się z prośbą o przedstawienie kosztorysu 
zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli zgodnie  
z prezentowanym projektem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie uchwalenia zmian w Statutach Osiedli 
Miasta Rzeszowa. Zapytał Panią Janinę Załuską – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej 
Urzędu Miasta Rzeszowa, czy w świetle prawa nie należy niezwłocznie 
przeprowadzić wyborów do Rad Osiedli? 
 
Radny Pan Janusz Micał – dodał: „Myślę, że zmniejszenie progu frekwencyjnego, 
zadowoli te Rady Osiedli, które do tej pory miały problemy, aby ten próg przekroczyć. Jest to 
również dobra okazja, aby uporządkować kompetencje Rad Osiedli. W ramach podniesienia 
kompetencji dobrym rozwiązaniem byłoby przyznanie Radom Osiedli budżetu w wysokości 
ok. 100 tys. zł. Zaproponowane zmiany uważam za działania idące w dobrym kierunku.” 
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  
„W sprawie zmian kompetencji Rad Osiedli, o ile podejmiemy tą uchwałę, należy zgłaszać 
konkretne propozycje zmian do statutów osiedli.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że nie 
uczestniczył w procesie przygotowywania przedstawianego projektu uchwały.  
Dodał, że określenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie 



38 
 

uchwalenia zmian w Statutach Osiedli Miasta Rzeszowa pozostawił w gestii 
radnych. 
 
Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej - odpowiedziała, że Statut 
Osiedli reguluje termin wyborów i kwestie formalne z nim związane. W związku  
z tym, że wybory powinny się odbyć w terminie nie później niż w ciągu 12 miesięcy 
od wyboru nowej Rady Miasta, a tak się nie stało, Rada Miasta powinna zająć w tej 
sprawie stanowisko. 
 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa - powiedział: „Propozycje, które są 
zawarte w prezentowanym projekcie, są analogiczne do wyborów. Należy zdawać sobie 
sprawę z tego, że koszty przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w takiej formie będą 
bardzo duże i w całości będą musiały zostać sfinansowane przez Miasto Rzeszów.” 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poparł propozycję zmiany w statucie, dotyczącą 
wygaśnięcia mandatu radnego, które następuje z chwilą trzech 
nieusprawiedliwionych nieobecności w posiedzeniach rady. 
 
Radny Pan Robert Kultys - zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Jeśli zgodzimy się 
na nowy tryb wyborczy, to stworzymy bardzo skomplikowaną procedurę do wyłonienia 
organu, który nie ma dużego znaczenia w strukturach miasta. Niska frekwencja w wyborach 
do Rad Osiedli może mieć negatywny wpływ na frekwencję w wyborach do Rady Miasta. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - poinformowała, że: „Klub Platformy Obywatelskiej 
popiera przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie uchwalenia zmian w Statutach Osiedli 
Miasta Rzeszowa. Propozycja ta ułatwi wybory do Rad Osiedlowych, m.in. ze względu na 
obniżenie progu frekwencyjnego oraz z powodu przeprowadzenia wyborów na wzór wyborów 
samorządowych. Jeśli chodzi o koszty, uważam że w trakcie konsultacji pewne zmiany zapisu 
w regulaminie, lub ewentualne sugestie zgłoszone przez Pana Sekretarza Miasta Rzeszowa, 
Rada Miasta może uwzględnić.” 
 
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - stwierdził, 
że obniżenie progu frekwencyjnego, ze 100 do 45 osób, nie jest słuszne. 
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - odpowiedział, że jest 
to jedynie luźna propozycja, którą można zmienić po przeprowadzeniu dyskusji  
z wszystkimi zainteresowanymi stronami. 
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Radny Pan Grzegorz Koryl - powiedział: „Jest duże zagrożenie, że zmiany w sposobie 
przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli pociągną za sobą duże koszty, które również będą 
musieli ponosić społecznicy. Może to zniechęcić ich do wykonywania tej społecznej funkcji.” 
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - powiedział:  
„We wszystkich większych miastach polskich, w których są jednostki pomocnicze, oprócz 
Olsztyna, wybory do Rad Osiedli przeprowadzane są w sposób, który dzisiaj proponujemy. 
Nie deprecjonujmy znaczenia Rad Osiedli. Jeżeli uznajemy, że są potrzebne, wybierzmy je  
w sposób roztropny.” 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  
w przedmiocie uchwalenia zmian w Statutach Osiedli Miasta Rzeszowa - została 
przyjęta  (14 głosami „za”, przy 7 głosach  przeciwnych i  1 głosie wstrzymującym). 
 
Ad 33. 
Radny Pan Marcin Deręgowski - w imieniu klubów Platforma Obywatelska  
i Rozwój Rzeszowa zaproponował, aby zamienić lokalizację ronda im. Władysława 
Bartoszewskiego z rondem im. Rodziny Ulmów, tak aby pierwsze rondo miało swoją 
lokalizację na osiedlu Staromieście, a drugie – na osiedlu Kmity. 
 
Radny Pan Wiesław Buż - złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów 33, 
34 oraz 35.  
 
Radny Pan Grzegorz Koryl - powiedział: „Nasza propozycja wpisuje się w wielkie 
wydarzenie, jakim 17 marca br. będzie uroczyste otwarcie muzeum Rodziny Ulmów  
w Markowej, na którym obecny będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej 
Duda. W związku z tym uważam, że nie należy zdejmować z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie nadania rondu imienia Rodziny Ulmów.” 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski - sprzeciwił się zdejmowaniu z porządku obrad 
punktów 33, 34 oraz 35. 
 
Radny Pan Witold Walawender - złożył wniosek o zamknięcie dyskusji oraz 
przychylił się do wniosku Radnego Pana Wiesława Buża o zdjęcie z porządku obrad 
punktów 33, 34 oraz 35. 
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Przystąpiono do głosowania. 
 
Wniosek Radnego Pana Wiesława Buża o zdjęcie z porządku obrad pkt. 33 – projektu 
uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa  
(im. Władysława Bartoszewskiego, druk: XXIII/36/2016) - został przyjęty (18 głosami 
„za”, przy 5 głosach przeciwnych). 
 
Ad 34. 

W związku z wnioskiem Radnego Pana Wiesława Buża przystąpiono do 
głosowania nad zdjęciem z porządku obrad punktu 34. 
 
Wniosek Radnego Pana Wiesława Buża o zdjęcie z porządku obrad pkt. 34 - projektu 
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Bł. 
Władysława Findysza, druk: XXIII/1/2016) - został przyjęty (14 głosami „za”, przy  
9 głosach przeciwnych). 
 
Ad 35. 

W związku z wnioskiem Radnego Pana Wiesława Buża przystąpiono do 
głosowania nad zdjęciem z porządku obrad punktu 35. 
 
Wniosek Radnego Pana Wiesława Buża o zdjęcie z porządku obrad pkt. 35 - projektu 
uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (ul. Rodziny 
Ulmów, druk: XXIII/5/2016) - został przyjęty (14 głosami „za”, przy 9 głosach 
przeciwnych). 
 
Radny Pan Witold Walawender - w imieniu Klubu Rozwój Rzeszowa złożył 
wniosek o nadanie nazwy Rodziny Ulmów miejscu na terenie Rzeszowa, które 
wskaże Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, lub doraźna Komisja ds. 
nazewnictwa. 
 
c.d. pkt. 17 
Pan Mariusz Olechowski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powołanej do 
ustalenia wyników głosowania w uzupełniających wyborach ławników do Sądu 
Okręgowego, na lata 2016 – 2019 – przedstawił wyniki głosowania i poinformował, 
że ze względu na fakt, iż 9 kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego  
w Rzeszowie do orzekania w sprawach cywilnych i karnych otrzymało taką samą 
liczbę głosów, a spośród nich Rada musi wybrać 5 ławników, konieczne jest 
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przeprowadzenie II tury wyborów. Protokół z ustalenia wyników głosowania  
w uzupełniających wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na lata 
2016 – 2019, sporządzony na XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu 1 marca 2016 
r., stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
Rozdano karty do głosowania - wybór ławników do Sądu Okręgowego  
w Rzeszowie do orzekania w sprawach cywilnych i karnych. 
 
Odbyło się głosowanie tajne – Radni, kolejno wyczytywani z listy obecności, 
wrzucali głos do urny.  
 
Po przeprowadzeniu II tury głosowania Komisja Skrutacyjna udała się na obrady, 
celem ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu. 
 
Ad 36. 
Podczas XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące zapytania  
i interpelacje: 
 
Interpelacja Nr XXIII/1/2016 – ustna 
 

1. „Ponownie zwracam się z uprzejmą prośbą o odnowienie tablicy informacyjnej na 
Osiedlu Biała, przy ul. Rodzinnej.” 
 

2. „Bardzo proszę o zamontowanie dwóch kamer na Osiedlu Biała: pierwszą w rejonie 
przystanku przy ul. Rodzinnej, drugą przy ul. K. Wojtyły na pętli autobusowej,  
z uwagi na notoryczne niszczenie mienia (słupy ogłoszeniowe, przystanki, tablice 
itd.).” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Stanisław Ząbek 
 
Interpelacja Nr XXIII/2/2016 – ustna 
 

1. „Proszę o pisemną informację dotyczącą zgłaszanej przeze mnie potrzeby 
wybudowania przystanku autobusowego na skrzyżowaniu ulic Dębickiej  
i Ustrzyckiej. Powyższą prośbę kierowałem już wcześniej do Dyrektora Zarządu 
Transportu Miejskiego – Pani Anny Kowalskiej.”  
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2. „Proszę o informację kiedy zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta Rzeszowa 
zapowiadany przez Dyrektora Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów projekt 
uchwały dotyczący możliwości bezpłatnego parkowania osób niepełnosprawnych  
w Strefie Płatnego Parkowania, w sytuacji gdy miejsca dla nich oznakowane będą 
zajęte.” 

 
3. „Proszę o przedstawienie kosztorysu zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do 

Rad Osiedli zgodnie z uchwałą Nr XXIII/512/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
1 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  
w przedmiocie uchwalenia zmian w Statutach Osiedli Miasta Rzeszowa.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl 
 
Interpelacja Nr XXIII/3/2016 – pisemna 
 

„Przyjęcie projektu do realizacji w zakresie zaopatrzenia miasta w Automatyczne 
Defibrylatory Zewnętrzne w ramach projektu opracowanego przez Wojewódzką Stację 
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, pismem z czerwca 2015 r., 
zwróciła się do Władz Miasta Rzeszowa z prośbą o przyznanie dotacji na realizację zadania  
z zakresu promocji zdrowia dot. akcji pn.: „Na ratunek społeczeństwu” dla mieszkańców 
Rzeszowa. Program związany jest z zasadnością wyposażenia (zaopatrzenia) obiektów 
Urzędu Miasta Rzeszowa i innych obiektów w miejscach, które skupiają największą liczbę 
osób (np. Uniwersytet Rzeszowski) w automatyczne defibrylatory ratujące życie ludzkie  
w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. W ramach projektu mieści się zakup min. 5 
defibrylatorów Life PAK CR+, dedykowanych do powszechnego dostępu, do defibrylacji 
poprzez impuls elektryczny w celu zakończenia migotania komór serca. Jest jedyną  
i skuteczną metodą zwiększającą szansę przeżycia podczas ciężkich zaburzeń pracy serca  
i pozwala na skuteczne działania przed przyjazdem pogotowia. Ze względu na prostotę  
i funkcjonalność defibrylator jest łatwy w użyciu dla osób, które jako pierwsze będą udzielały 
pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Istotną cechą jest to, że jest 
przeznaczony do użycia nawet przez osoby bez kwalifikacji ratownika. Wymaga od ratującego 
tylko elementarnego przeszkolenia. Cena ok. 6500zł za sztukę. W skład projektu wchodzą 
następujące działania: 

- akcja informacyjno-instruktażowa, 
- otwarte szkolenia z obsługi defibrylatorów, 
- akcja ulotkowo-informacyjna, 
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- zakup min. 5 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, 
- akcja marketingowa. 
Koszt programu to ok. 50 000 zł. Zasadniczą odpowiedzią na to, dlaczego należy 

wesprzeć finansowo projekt to ratowanie życia ludzkiego, ale przy współudziale Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu  
z Dyspozytornią Medyczną WSPR powiadamiającą od razu o miejscu zdarzenia, do którego 
bezzwłocznie wysyłane są karetki. Nadmieniam, że np. Kraków od 2008 r. realizuje program 
„Krakowska Sieć AED Impuls Życia”. Defibrylatory znajdują się w Krakowie przy 
najbardziej ruchliwych ulicach, placach oraz urzędach. 
 W związku z powyższym zwracam się do Władz Miasta Rzeszowa o wsparcie 
programu opracowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie lub 
o informację, czy zostały podjęte działania w odpowiedzi na złożoną w czerwcu ubiegłego 
roku  prośbę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.” 
 
Autor: Radna Miasta Rzeszowa – Pani Grażyna Szarama 
 
Interpelacja Nr XXIII/4/2016 – pisemna 
 

1. „W związku z uszkodzeniem po sezonie zimowym chodników przy ul. Bałuckiego 
(ciągnik z przyczepą wypełnioną piaskiem) zwracam się z prośbą o ich naprawę.” 
 

2. „Mieszkańcy Osiedla Staromieście, okolicy ul. Żywicznej, proszą o rozwiązanie 
problemu dzików przebywających w tej okolicy. Dziki wchodzą mieszkańcom do 
ogrodów, rujnują uprawy oraz stanowią zagrożenie dla ruchu komunikacyjnego 
przebiegając przez ulicę Warszawską. 
Proszę o skuteczną interwencję – problem ten jest zgłaszany od dwóch lat i do tej pory 
nie został rozwiązany.” 
 

3. „Zwracam się z prośbą o ponowne rozpatrzenie koncepcji budowy skrzyżowania 
wielopoziomowego na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Powstańców Warszawy, 
zamiast proponowanego mostu drogowego przez Zalew Rzeszowski. Prośba wynika  
z troski o środowisko naturalne oraz o komfort mieszkańców wypoczywających na tym 
terenie.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Sławomir Gołąb 
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Interpelacja Nr XXIII/5/2016 – pisemna 
 

1. „Szanowny Panie Prezydencie! 
W ubiegłym roku udało się utwardzić pobocze południowej strony ulicy Staroniwskiej, 
pomiędzy szkołą a kościołem. Jednakże po roku pojawiły się ubytki i tworzą się kałuże.  
Bardzo proszę o ponowne utwardzenie tego odcinka.” 
 

2. „Szanowny Panie Prezydencie! 
Podczas spotkania z mieszkańcami osiedla Staroniwa podjął Pan decyzję  
o zamontowaniu przy ul. Staroniwskiej progu zwalniającego. Jednocześnie informuję, 
iż do Miejskiego Zarządu Dróg wpłynęły odpowiednie dokumenty: zgoda Komisji do 
spraw Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego oraz zgoda właścicieli posesji 
sąsiadujących z lokalizacją progu. 
W imieniu mieszkańców proszę o pilny montaż progu ze względu na bezpieczeństwo 
użytkowników drogi.” 
 

3. „Szanowny Panie Prezydencie! 
W imieniu mieszkańców ulicy Szewskiej zwracam się z wnioskiem o wykonanie 
nakładki asfaltowej na terenie całej ulicy Szewskiej.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Wywrocki 
 
Interpelacja Nr XXIII/6/2016 – pisemna 
 

„W imieniu Klubu Rozwój Rzeszowa serdecznie prosimy Pana Prezydenta  
o wskazanie stosownego miejsca, obszaru, placu itp. dla upamiętnienia rodziny Ulmów, 
którzy dzięki swojej heroicznej postawie stali się symbolem Polaków ratujących Żydów  
w czasie II Wojny Światowej.” 
 
Autorzy: Radni Miasta Rzeszowa: Pan Wiesław Buż, Pan Witold Walawender,  
Pan Bogusław Sak, Pan Mirosław Kwaśniak, Pan Sławomir Gołąb 
 
Interpelacja Nr XXIII/7/2016 – pisemna 
 

1. „Serdecznie proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Miasta Rzeszowa na 
materiały promujące wnioski do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (m.in. na: 
filmy, ulotki, informatory, strony internetowe, portale społecznościowe). 



45 
 

2. „W imieniu mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego serdecznie proszę o nadanie nazwy 
dla skweru przy Uniwersytecie Rzeszowskim (okolice Wydziału Muzyki przy  
ul. Dąbrowskiego 83) – imienia Andrzeja Listwana. Był on poetą, kompozytorem, 
kierownikiem literackim kabaretu „Meluzyna” oraz pracownikiem WSK.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender 
 
Interpelacja Nr XXIII/8/2016 – pisemna 
 

„Wniosek do Pana Prezydenta w sprawie powołania zespołu opiniującego propozycje 
nazewnictwa ulic, placów, skwerów, bulwarów, rond itp. w Rzeszowie. 

Zespół będzie rozpatrywał merytorycznie propozycje nadania lub zmiany ulic itp. 
Wypracowane stanowisko byłoby przedstawiane jako propozycja uchwały Rady Miasta 
Rzeszowa. Zespół wypracuje jednolite stanowisko znane wszystkim klubom Rady Miasta 
Rzeszowa, co w przyszłości usprawni proces nadawania lub zmiany nazw ulic itp. 
Stanowisko Zespołu będzie stanowiło podstawę do kierowania przez Pana Prezydenta Miasta 
Rzeszowa stosownych projektów uchwał na sesje Rady Miasta Rzeszowa. W skład zespołu, po 
decyzji podjętej przez Pana Prezydenta, wchodziliby: przedstawiciel Urzędu Miasta 
Rzeszowa, Radni Rady Miasta Rzeszowa, historycy, Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu 
Miasta (lub pracownik tego wydziału), pracownicy Archiwum Państwowego.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender 
 
Interpelacja Nr XXIII/9/2016 – pisemna 
 

„Po raz kolejny zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o realizację przez samorząd 
miasta Rzeszowa planowanej inwestycji pod nazwą Centrum Lekkoatletyczne w Rzeszowie, 
przy ul. Wyspiańskiego 22.  

Proszę o zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2017 
kwoty 8 mln zł. Do dnia 15 marca br. w terminie nieprzekraczalnym, dotychczasowy 
Wnioskodawca CWKS Resovia zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji złożonego 
wniosku celem objęcia finansowej planowanej inwestycji przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki. Złożenie takiego wniosku ostatecznie rozstrzygnie wątpliwości czy MSiT będzie 
finansować w 50% planowaną inwestycję, a nadto czy samorząd województwa 
podkarpackiego wywiąże się z deklaracji przekazania środków na ww. inwestycję.  

Informuję również, że Klub posiada harmonogram przewidywanych prac i list 
intencyjny między Klubem a Stowarzyszeniem SMS Resovia, w którym przewidywany 
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dochód z wynajmu dla tej placówki internatu przyniesie dochód w kwocie 540 tys. zł, który  
w całości pokryje koszty utrzymania planowanego obiektu – jednego z najładniejszych 
obiektów lekkoatletycznych w Polsce.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender 
 
Interpelacja Nr XXIII/10/2016 – pisemna 
 

1. „W nawiązaniu do informacji prasowej dotyczącej zwrotu 700 tys. zł 
niewykorzystanych przez stomatologię w województwie podkarpackim przez 
Podkarpacki Narodowy Fundusz Zdrowia, zwracam się z wnioskiem o podjęcie 
współpracy przez samorząd miasta Rzeszowa z NFZ w zakresie podwyższenia wyceny 
świadczeń stomatologicznych dla dzieci. Niska wycena jest jedną  
z głównych barier powstawania gabinetów stomatologicznych w szkołach.” 

 
2. „Mieszkańcy ul. Mikołajczyka zgłaszają protest przeciwko otwarciu nowego sklepu  

z alkoholem w tym rejonie. W pobliżu alkohol jest sprzedawany w wielu miejscach. 
Mieszkańcy obawiają się zakłócenia porządku.  
Proszę o wzięcie pod uwagę ich postulatu.” 

 
Autor: Radna Miasta Rzeszowa – Pani Danuta Solarz 
 
Interpelacja Nr XXIII/11/2016 – pisemna 
 

„Wniosek o wybudowanie zatoki autobusowej przy ul. Bł. Karoliny, na wysokości 
działek „Geodeci”. Brak zatoki powoduje niebezpieczeństwo przy wzmożonym ruchu 
samochodowym.” 
 
Autor: Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak 
 
Interpelacja Nr XXIII/12/2016 – pisemna 
 

1. „Ile osób korzysta obecnie z RESMANA 2? Jak wygląda sytuacja z przesyłem 
RESMANA 2 na terenach, które obejmuje swoim zasięgiem?” 
 

2. „Czy jest możliwość wydłużenia linii 51 i 53 autobusów komunikacji miejskiej pod 
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolispark  w Jasionce? 
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Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Kotula 
 
Interpelacja Nr XXIII/13/2016 – pisemna 
 

1. „Proszę o ufundowanie na terenie dawnej synagogi tablicy lub obelisku 
upamiętniającego bohaterską śmierć rodziny Ulmów.” 

 
2. „Proszę o przesunięcie z chodnika na ulicę miejsc parkingowych dla pracowników 

Komisji Orzekającej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Grodzisko, tuż przy 
połączeniu z ulicą Słowackiego. Stojące na chodniku auta niepotrzebnie go blokują, 
podczas gdy na jezdni ul. Grodzisko jest dużo wolnych miejsc i nie ma żadnych 
przeciwskazań, aby auta stały na ulicy.” 

 
3. „Czy jest możliwość dokonania zmian w projekcie przebudowy ulicy 3-go Maja?” 
 
4. „Proszę o stworzenie przejazdu i przejścia dla mieszkańców ul. Słoneczny Stok  

w kierunku ul. Błękitne Wzgórze. W tej chwili, ze względu na budowę S-19, są od tej 
ważnej dla nich ulicy odcięci.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki 
 
Interpelacja Nr XXIII/14/2016 – pisemna 
 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z przetargu na najem lokali 
użytkowych, który ma odbyć się 4 marca br., lokalu przy ul. 3-go maja (pozycji nr 1, pow. 
118). 

Od pewnego czasu jako władze samorządowe miasta Rzeszowa starają się przywrócić 
„blask” najważniejszej ulicy naszego miasta, m.in. organizując święto Paniagi, lokując przy 
niej galerie, jak chociażby Galerię ZPAP, starając się aby pojawiały się lokale o charakterze 
miastotwórczym, animujące życie społeczne o różnorodnym charakterze, w tym przede 
wszystkim życie towarzyskie, społeczne, kulturalne. 

Wreszcie, co najważniejsze, Pan Prezydent przygotowuje odnowienie nawierzchni  
i małej architektury całej ulicy, co w połączeniu z faktem przywrócenia świetności Pałacyku 
Lubomirskich przez Izbę Lekarską, oraz budowy fontanny multimedialnej czyni ul. 3-go Maja 
najważniejszą arterią spacerową o miejskim charakterze. 

W moim przekonaniu w wymienionym lokalu należałoby urządzić Salę Wystawową 
Galerii Fotografii, co pozwoliłoby uczynić ją bardziej dostępną dla mieszkańców miasta. 



48 
 

Ewentualnie przeznaczenie wspomnianego lokalu w kolejnym przetargu, jednakże z zapisem 
(np. w oparciu o stosowną uchwałę Rady Miasta), że zwycięzca przetargu może przeznaczyć 
ja na działalność typu galeria sztuki, kulturalną, ewentualnie restaurację o eleganckim 
charakterze.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Konrad Fijołek 
 
Interpelacja Nr XXIII/15/2016 – pisemna 
 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie przez Miejski Zarząd Dróg 
spotkania roboczego z przedstawicielami Stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl w sprawie 
wypracowania metod konsultowania przygotowywanych dokumentacji modernizacji  
i budowy dróg pod kątem rozwiązań planowanych dla ruchu rowerowego. 

Tego typu mechanizm konsultowania miejskich planów z niezwykle aktywnym  
i merytorycznie dobrze zorientowanym środowiskiem pozarządowym pozwoliłby na 
wypracowanie optymalnych rozwiązań komunikacyjnych uwzględniających wszystkich 
interesariuszy systemu komunikacyjnego miasta i uniknięcie ewentualnych błędów  
i kontrowersji. 

Byłby to także bardzo ważny element budowania wizerunku Rzeszowa jako 
nowoczesnego miasta, w którym partycypacja obywatelska funkcjonuje w praktyce.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Konrad Fijołek 
 
Interpelacja Nr XXIII/16/2016 – pisemna 
 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o utworzenie tak zwanego Panelu Obywatelskiego 
Miasta Rzeszowa, którego celem byłoby stałe, wieloletnie monitorowanie opinii mieszkańców 
naszego miasta w najważniejszych obszarach. 

Mechanizm ten polegałby na tym, aby władze miasta, we współpracy z rzeszowskimi 
uczelniami (wydziałami socjologii lub tym podobnymi) uruchomiły w Rzeszowie model 
regularnego badania reprezentatywnej grupy mieszkańców w sprawach obywatelskich  
i wszelkich działań samorządu miasta oraz zjawisk o charakterze ogólnym. Badanie takie 
byłoby kompleksowe i długofalowe. 

Badanie takie odbywałoby się na reprezentatywnej grupie od 5 tys. do 10 tys. 
wylosowanych mieszkańców. Ci sami respondenci pozostawaliby w grupie panelowej przez 
okres kilku lat (strona uczelniana poprzez udział naukowców oraz wyłoniony przez nich 
zespół ankieterów zapewniałaby prawidłową realizację i metodologię badań. Zaś 
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międzywydziałowy zespół Urzędu Miasta przygotowałby plan badań i zakres oraz katalog 
badanych dziedzin, zagadnień. 

Wdrożenie tego typu panelu wymagałoby umieszczenia go jako pozycji budżetowej 
oraz dokonania analizy kosztów. W moim przekonaniu w pierwszym roku funkcjonowania 
panelu (np. w 2016 r.) koszty panelu nie powinny przekroczyć 50 tys. zł. 

Tego typu rozwiązania należą do najnowocześniejszych rozwiązań miejskich, 
charakterystycznych dla miast otwartych na głosy i opinie własnych mieszkańców, 
pozwoliłby również obserwować jak zmieniają się opinie i postawy mieszkańców na 
przestrzeni lat, stając się nieocenionym źródłem wiedzy na temat postaw Rzeszowian.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Konrad Fijołek 
 
Interpelacja Nr XXIII/17/2016 – pisemna 
 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie stojaka rowerowego w obrębie 
przychodni stomatologicznej Periocentrum przy ul. Dąbrowskiego, a także przedłużenia 
osłony antydeszczowej biegnącej wzdłuż ul. Dąbrowskiego we wspomnianym rejonie aż do 
wejścia do przychodni ze względu na fakt, iż opuszczające przychodnię osoby 
niepełnosprawne, przykładowo zjeżdżając z podjazdu wózkiem bez silnego hamowania 
ryzykują wjazdem wprost na ulicę. Poza tym w miesiącach deszczowych narażeni są na 
nieprzyjemności związane z ochlapaniem przez przejeżdżające ulicą auta.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Konrad Fijołek 
 
c.d. pkt. 17 
Pan Mariusz Olechowski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powołanej do 
ustalenia wyników głosowania w uzupełniających wyborach ławników do Sądu 
Okręgowego, na lata 2016 – 2019 – przedstawił wyniki głosowania II tury. Protokół  
z ustalenia wyników głosowania w uzupełniających wyborach ławników do Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie na lata 2016 – 2019 (II tura), sporządzony na XXIII sesji 
Rady Miasta Rzeszowa w dniu 1 marca 2016 r., wraz z kartami do głosowania, 
stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
Wyniki głosowania I i II tury stanowić będą podstawę do sporządzenia uchwały  
w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na 
kadencję 2016 –2019 (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  
nr 55 do protokołu). 
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Rada Miasta Rzeszowa na XXIII sesji odbytej w dniu 1 marca 2016 r. podjęła 
następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XXIII/477/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
 

2. Uchwała Nr XXIII/478/2016 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2016 r.  

 
3. Uchwała Nr XXIII/479/2016 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2016 r.  
 

4. Uchwała Nr XXIII/480/2016 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez 
oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”.  

 
5. Uchwała Nr XXIII/481/2016 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez 

oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.  
 

6. Uchwała Nr XXIII/482/2016 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Podkarpackiego w 2016 r.  

 
7. Uchwała Nr XXIII/483/2016 - w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie 

połączenia Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia  
z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych.  

 
8. Uchwała Nr XXIII/484/2016 - w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie 

zmiany granic Miasta Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem 
dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych.  

 
9. Uchwała Nr XXIII/485/2016 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 279/2/2016 
pomiędzy ul. A. Zelwerowicza i ul. J. Kiepury w Rzeszowie.  

 
10. Uchwała Nr XXIII/486/2016 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Nr 280/3/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 90/20/2004 „Wilkowyja-Kamionka II” w Rzeszowie.  

 
11. Uchwała Nr XXIII/487/2016 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Zmiany Nr 41/1/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Mieleckiej. 
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12. Uchwała Nr XXIII/488/2016 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej  
i ul. Strzelniczej w Rzeszowie. 

 
13. Uchwała Nr XXIII/489/2016 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/452/2016 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025.  

 
14. Uchwała Nr XXIII/490/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 
 

15. Uchwała Nr XXIII/491/2016 – w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonej przy ul. Żeglarskiej w Rzeszowie.  

 
16. Uchwała Nr XXIII/492/2016 - w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika. 
 

17. Uchwała Nr XXIII/493/2016 - w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika. 

 
18. Uchwała Nr XXIII/494/2016 - w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika. 
 

19. Uchwała Nr XXIII/495/2016 - w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika. 

 
20. Uchwała Nr XXIII/496/2016 - w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika. 
 

21. Uchwała Nr XXIII/497/2016 – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
w Rzeszowie. 

 
22. Uchwała Nr XXIII/498/2016 – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
w Rzeszowie.  
 

23. Uchwała Nr XXIII/499/2016 - w sprawie określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Rzeszowa w 2016 roku. 

 
24. Uchwała Nr XXIII/500/2016 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 
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Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 
publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystania.  

 
25. Uchwała Nr XXIII/501/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną 

Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie 
Gminy Miasta Rzeszowa. 

 
26. Uchwała Nr XXIII/502/2016 - w sprawie określenia zasad zbycia, oddania  

w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie majątku trwałego przez 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.  

 
27. Uchwała Nr XXIII/503/2016 - w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie. 
 

28. Uchwała Nr XXIII/504/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.  
 

29. Uchwała Nr XXIII/505/2016 - w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta 
Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

 
30. Uchwała Nr XXIII/506/2016 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie”  
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020.”  

 
31. Uchwała Nr XXIII/507/2016 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

realizacji projektu pn. „Urban Green Labs” (tłum. „Zielone Laboratoria 
Miejskie”) w ramach naboru do Programu Urbact III, Sieci Planowania 
Działań.  

 
32. Uchwała Nr XXIII/508/2016 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

realizacji projektu pn.: „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość  
i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych” we współpracy  
z Miastem Lublin jako liderem projektu w ramach II osi priorytetowej 
„Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” – 
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

 
33. Uchwała Nr XXIII/509/2016 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

realizacji projektu pn. „Promocja turystyki – współpraca szansą dla małych 
miast V4 na zwiększenie konkurencyjności” w ramach naboru do 



53 
 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2016, Granty 
standardowe. 

 
34. Uchwała Nr XXIII/510/2016 - w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 
35. Uchwała Nr XXIII/511/2016 - w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna 

gry.  
 

36. Uchwała Nr XXIII/512/2016 - w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie uchwalenia zmian w Statutach 
Osiedli Miasta Rzeszowa.  

 
37. Uchwała Nr XXIII/513/2016 – w sprawie uzupełniającego wyboru ławników 

do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019. 
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad dokonał zamknięcia XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Obrady trwały od godz. 8:30 do godz. 16:00. 
Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Andrzej Dec 

 
 
Protokołowała: 
 
Monika Gubernat 
 
Sprawdził: 
 

  Dyrektor 
Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 
        Mirosław Kubiak 


