
Protokół Nr XXIV/1/2016 
z XXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 marca 2016 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Na ustawowy stan 25 radnych w XXIV 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 XXIV sesji 
Rady Miasta i prowadził obrady. Powitał Radnych, Prezydenta i Zastępców Prezydenta 
Miasta Rzeszowa oraz 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 oraz przybyłych 
mieszkańców miasta.  

 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 

porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło dziesięć 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 podwyższenia kapitału zakładowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
 

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

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
– w punkcie 5a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 
3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 7a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na 
drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości 
opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. 
 

Wniosek został przyjęty 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  
1 głosie wstrzymującym. 

 
4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 12a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie. 
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Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  
1 głosie wstrzymującym. 

 
5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 12b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego. 

 
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  

3 głosach wstrzymujących. 
 

6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
– w punkcie 13a – projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 
planu finansowego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok. 

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

 
7) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 13b – projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 
Rzeszowa do zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia 
dotyczącego założenia szkoły policealnej plastycznej. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 
8) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 13c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości. 
 

Wniosek został przyjęty 21 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  
1 głosie wstrzymującym. 

 
9) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 15a – projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Rzeszowa (druk: XXIII/1/2016). 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 
10) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 16a – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – w imieniu Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  
z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad punktu 15 – projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Rzeszowa (druk: XXIV/5/2016). Wyjaśnił, że są dwie propozycje nazwy dla ulicy będącej 
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przedmiotem tej uchwały, dlatego też należałoby zorganizować spotkanie  
z wnioskodawcami w celu dokonania wspólnego wyboru tylko jednej z tych propozycji. 
 

Wniosek nie uzyskał akceptacji. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych,  
9 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 – projektu 
uchwały 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). 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek 
przeciwny. 
 

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 został przyjęty 14 głosami „za”, przy 
10 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Kserokopia projektu uchwały stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Uzupełniony porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
 

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

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 
 
2a. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
 

3. Oświadczenia i informacje. 
 

4. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2015. 
 

5. Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 
Miasta Rzeszowa na lata 2016 – 2018” (druk: XXIV/2/2016). 

 
5a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rzeszowie. 

 
6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2015 roku. 

 
7. Zdjęty z porządku obrad. 

 
7a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta 
Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia 
wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. 
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8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie  
w okresie od 11 maja 2016 r. do 10 maja 2017 r. przedstawionych przez Gospodarkę 
Komunalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36 – 040 Boguchwała,  
ul. Tkaczowa 146 (druk: XXIV/4/2016). 

 
9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa nr LX/1107/2013 z dnia  

24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów. 
 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego. 

 
11. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy Litewskiej 

w Rzeszowie. 
 

12. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 
ulicy Krakowskiej. 
 
12a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej 
przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie. 
 
12b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego. 

 
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy 
(druk: XXIV/1/2016). 
 
13a. Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok. 
 
13b. Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa do zawarcia  
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia dotyczącego założenia szkoły 
policealnej plastycznej. 
 
13c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 
14. Uchwała w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (druk: XXIV/3/2016). 
 

15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk: 
XXIV/5/2016). 
 
15a. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk: 
XXIII/1/2016). 
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16. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (druk: 
XXIII/5/2016). 

 
16a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 
17. Interpelacje i zapytania. 

 
18. Wolne wnioski i sprawy różne.    

 
Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 
 

Przystąpiono do realizacji uzupełnionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały i zgłosiła dwie 
autopoprawki: 

1) do § 1 pkt 3 projektu uchwały, polegającą na zwiększeniu kwoty, do której 
Prezydent Miasta Rzeszowa może zaciągać zobowiązania z 360 799 757 zł do 
360 808 982 zł. Wyjaśniła, że zmiana ta wynikła z błędu rachunkowego, 
spowodowanego nie doliczeniem do całej sumy kwoty 9.225 zł wykazanej na 
stronie 36 projektu uchwały; 

2) do załącznika nr 1 projektu uchwały – na stronie 2 w kolumnie „2016” w wierszu 
„1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje” zamiast kwoty 
156 611 703 zł powinna być kwota 96 849 061 zł; 

(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 17 głosami „za”, 
bez głosów przeciwnych, przy 6 głosach wstrzymujących. 
 
Ad. 2 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. Następnie przedstawiła 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami stanowi załącznik nr 8 do protokołu). Poinformowała, że do budżetu miasta 
włączono kwotę 56 mln zł, przewidzianą na wydatki związane z programem „Rodzina 
500+”. 
 



 6

Radny Pan Robert Kultys – zapytał, czy kwota 125 000 zł zarezerwowana na odtworzenie 
wazonów znajdujących się niegdyś na ogrodzeniu Pałacyku Lubomirskich nie jest zbyt mała. 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że suma ta 
została wyliczona na podstawie szczegółowych uzgodnień i stanowi brakującą kwotę na 
wazony, których Izba Lekarska nie zdołała sfinansować. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. została 
przyjęta 20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 2a 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. została przyjęta jednomyślnie  
(22 głosami „za”). 
 
Ad. 3 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że zatwierdza 
się bez uwag protokoły: 
 

 Nr XVIII/1/2015 z XVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa, odbytej 17 listopada 2015 r.; 
 Nr XXII/1/2016 z XXII sesji Rady Miasta Rzeszowa, odbytej 26 stycznia 2016 r. 

 
Ponadto poinformował, że dokonano sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale  
Nr XXII/452/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025. 
Wyjaśnił, że omyłka związana była z błędem pracownika, który skrócił uzasadnienie o jedno 
zdanie, natomiast w wersji poprawionej zdanie to zostało dodane. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – poinformował, że do naszego regionu trafi dodatkowe 46 mln 
zł na dofinansowanie inwestycji, w tym m.in. rozbudowy al. Sikorskiego. Podziękował 
wszystkim zaangażowanym w zdobycie tych środków, a przede wszystkim Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi oraz Sekretarzowi Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju Jerzemu Kwiecińskiemu. 
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Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że  
w marcu br. uczestniczył w konferencji Smart City Forum, podczas której wybrano 
Człowieka Roku 2015 w osobie Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że pismo 
„Prestiż. Relacje gospodarcze”, poświęcone reputacji polskiej gospodarki ogłosiło nominacje do 
nagrody „RENOMA ROKU” a wśród nominowanych znalazł się Prezydent Miasta Rzeszowa 
Pan Tadeusz Ferenc. Dodał, że ogłoszenie wyników przewidziane jest na dzień 12 kwietnia 
br. w Warszawie. 
 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – poinformował, że w ostatnim czasie 
odbyło się spotkanie u Wojewody Podkarpackiego z mieszkańcami Bzianki, Matysówki  
i innych terenów, które znajdą się we wniosku o zmianę granic miasta Rzeszowa. Podkreślił, 
że wyniki konsultacji przeprowadzonych w Bziance i Matysówce są pozytywne, natomiast 
Rada Gminy Świlcza nie podjęła w tej sprawie żadnej decyzji. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „W związku z pojawiającymi się ostatnio licznymi 
kontrowersjami związanymi z zadaniem, które zwyciężyło w I kategorii w ramach RBO na 2016 rok, 
tj. zadania pn. „Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej – budowa bezpiecznych przejazdów 
rowerowych” pragnę poinformować, że jego realizacja w żadnym wypadku nie jest zagrożona.” 
 
Ad. 4 
 
Pan Jaromir Ślączka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – 
przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2015 
(raport stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Radna Pani Danuta Solarz – zapytała: „W ubiegłym roku rodzice zgłaszali braki w szczepionkach. 
Czy ta sytuacja już się unormowała? Również w ubiegłym roku na niektórych osiedlach były 
problemy z brudną ciepłą wodą. Czy Państwo badacie, czy ta woda jest zdatna do picia i czy poznamy 
przyczyny tej awarii?” 
 
Pan Jaromir Ślączka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – 
odpowiedział: „Odnośnie pytania pierwszego – sytuacja już się powoli normuje, bo z tego co wiem, 
Ministerstwo Zdrowia ściąga szczepionki z zagranicy, aczkolwiek zapotrzebowanie nie jest do końca 
pokryte. Co do ciepłej wody, to oczywiście nadzorujemy wodę. Służby miejskie wraz z MPEC-em 
podjęły szereg działań, by poprawić tą sytuację i obecnie wszystko jest w porządku.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powitał obecnego na sali 
Posła na Sejm Pana Macieja Masłowskiego z formacji Kukiz’15 i poprosił o zajęcie miejsca 
obok Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca. 
 
Ad. 5 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta 
Rzeszowa na lata 2016 – 2018”. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
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uchwały i zgłosił autopoprawkę, polegającą na uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas 
posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa odbytej 
w dniu 17 marca 2016 r. (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, 
przedstawiony na druku XXIV/2/2016 oraz protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji 
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa stanowią załącznik nr 11 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  
 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 
Miasta Rzeszowa na lata 2016 – 2018” (wraz z autopoprawką) została przyjęta 
jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 
Ad. 5a 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, czy MOPS jest 
przygotowany do obsługi Programu „Rodzina 500+”. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział, że w przerwie 
obrad przedstawiona zostanie prezentacja nt. wspomnianego programu. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 
Ad. 6 
 
Pan Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie – przedstawił sprawozdanie  
z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie (sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu). 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zapytał, jaka jest skala problemu związanego z graffiti,  
a w szczególności ilu sprawców graffiti zatrzymano. 
 
Pan Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie – odpowiedział, że nie jest to 
duży problem, bowiem tych aktów wandalizmu dokonano zaledwie kilkanaście razy i tylu 
też sprawców wykryto. Dodał, że najczęściej sprawy były kończono ugodowo, a sprawcy 
zamalowywali graffiti na swój koszt. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o przedstawienie 
prezentacji nt. Programu „Rodzina 500+”. 
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Pan Jacek Gołubowicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie – 
przedstawił prezentację dotyczącą rządowego Programu „Rodzina 500+ (prezentacja stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu). 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, czy MOPS 
posiada statystyki dotyczące liczby dzieci w rodzinach, które będą uprawione do otrzymania 
świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500+. Stwierdził, że skoro założeniem tego 
programu było zwiększenie dzietności, to chciałby znać statystyki, by móc obserwować, czy 
podjęte działania dają rezultat. 
 

Ogłoszono 15 – minutową przerwę. 
 

Ad. 7a 
 
Pan Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie 
– przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach 
publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz 
wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu 
ich poboru. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 
 
Radny Pan Witold Walawender – w imieniu osób niepełnosprawnych podziękował za 
zaproponowaną zmianę. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Czy mamy orientację 
jak zmieniła się ilość samochodów wjeżdżających do miasta po wprowadzeniu strefy?” 
 
Pan Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie 
– wyjaśnił, że informacja taka zostanie przygotowana po I kwartale. 
 
Radna Pani Danuta Solarz – zapytała: „Ilu osób dotyczy ten abonament dla osób 
niepełnosprawnych? Opłata jest symboliczna, jednakże wymaga tego, aby pójść ją uiścić.” 
 
Pan Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie 
– powiedział, że wydanych jest około 1600 kart, ale ponad połowa z nich dotyczy 
przewoźników. 

 
Przystąpiono do głosowania: 

 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach publicznych 

miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz 
wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej  
i sposobu ich poboru została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
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Ad. 8 
 
Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Zwięczyca  
w Rzeszowie w okresie od 11 maja 2016 r. do 10 maja 2017 r. przedstawionych przez 
Gospodarkę Komunalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36 – 040 Boguchwała,  
ul. Tkaczowa 146. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XXIV/4/2016, stanowi załącznik 
nr 16 do protokołu).  
 
Radny Pan Janusz Micał – zapytał: „W imieniu mieszkańców Osiedla Zwięczyca chciałem się 
dowiedzieć, czy jest możliwość przejęcia tej sieci?” 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Trwają 
rozmowy ze spółką GO-KOM od kilku lat, są też przymiarki aby zrealizować własną sieć. Decyzja nie 
jest jeszcze podjęta, bo chodzi o duże środki finansowe, jednakże bardzo prawdopodobne jest, że 
rozpoczniemy realizację z własnych środków przez MPWiK.” 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie  
w okresie od 11 maja 2016 r. do 10 maja 2017 r. przedstawionych przez Gospodarkę 
Komunalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36 – 040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 
146 została przyjęta 21 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 
wstrzymującym. 
 
Ad. 9 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa nr LX/1107/2013  
z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały i zgłosił autopoprawkę, polegającą na usunięciu z tytułu i § 1 projektu 
uchwały słowa „Rady”, które omyłkowo zostało powtórzone po numerze uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa nr LX/1107/2013 z dnia  

24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów (wraz z autopoprawką) została przyjęta 
jednomyślnie (23 głosami „za”). 
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Ad. 10 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonej w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 11 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy 
ulicy Litewskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy Litewskiej 
w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 
Ad. 12 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 
ulicy Krakowskiej została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 

Ogłoszono 10 – minutową przerwę. 
 

Ad. 12a 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej, położonej przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie. Następnie przedstawił 
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uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
położonej przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie została przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 12b 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym 
stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 
 
Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Przyznam, że ta działka 
nadaje się pod zabudowę, w szczególności, że jest tam uchwalony plan, który dopuszcza zabudowę. 
Nie miałbym wątpliwości, jeśli chodzi o kwestię samej zabudowy, natomiast nieoficjalnie wiem, że ma 
być tam budowany duży wieżowiec, a wnioskodawca na poprzedniej sesji przekonywał nas, że ma tam 
być parking.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Przetarg nie określa 
celu. Cel określa miejscowy plan, a zamierzenia inwestora mogą się zmienić w każdej chwili.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zapytała, jakie są zapisy miejscowego planu dla terenu 
będącego przedmiotem uchwały. 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – wyjaśniła, że 
przedmiotowy teren zgodnie z planem może być zainwestowany jako część obiektu 
istniejącego, tj. Galerii Rzeszów, bądź też odrębnie. Dodała, że takie przeznaczenie wynika  
z tego, że teren, o którym mowa w uchwale, powstał w wyniku podziału działki, 
dokonanego wskutek przeprowadzenia korekty przebiegu ulicy Towarnickiego. 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
zauważył, że organizując przetarg zakłada się wielość podmiotów zainteresowanych 
zakupem. Powiedział, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na 
tym terenie lokalizację parkingu, budynku biurowego, hotelowego i komercyjnego, jednakże 
to podmiot, który wygra przetarg, będzie decydował o rodzaju inwestycji. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – stwierdził: „Z tego co wiem, inwestycja, która tam powstanie ma 
współgrać z Galerią Rzeszów, a to już zawęża nam listę inwestorów. Jest to dla nas radnych sytuacja 
niezrozumiała. W styczniu mówiono o parkingu, teraz o wielkiej inwestycji. Całkowita dezorientacja.” 
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Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Już kilka dni po tym, jak otrzymaliśmy informację, że 
na tym terenie ma być parking, w prasie ukazał się duży artykuł o tym, że ma tam powstać 
nowoczesny wieżowiec. Klub Radnych PiS ma duże wątpliwości co do tego terenu.” 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem: 
 

Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, przy 10 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących. 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego została przyjęta 14 głosami „za”, przy 4 głosach 
przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących. 
 
Ad. 13 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na 
okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: XXIV/1/2016, stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 
na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy została 
przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 
 
Ad. 13a 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego 
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok została przyjęta 
jednomyślnie (23 głosami „za”). 
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Ad. 13b 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa do zawarcia z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia dotyczącego założenia szkoły policealnej 
plastycznej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 25 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa do zawarcia  
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia dotyczącego założenia 
szkoły policealnej plastycznej została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 
 
Ad. 13c 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 
 
Radny Pan Robert Kultys – wyraził poparcie dla zaproponowanej zamiany mówiąc, że 
inwestycja, która ma powstać w Śródmieściu, będzie wizytówką miasta. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta  

23 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 14 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XXIV/3/2016, stanowi 
załącznik nr 27 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (24 głosami „za”). 
 
Ad. 15 
 
Pan Zbigniew Sebzda – Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
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z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XXIV/5/2016, stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu). 
 
Radny Pan Robert Kultys – odnosząc się do wniosku Rady Osiedla Pobitno dot. nadania 
nazwy „ul. Bazarowa” powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką nazwę nadać 
dalszej części ulicy, o której mowa w uchwale, a która realizowana będzie w przyszłości.  
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – wyraził poparcie dla zaproponowanego projektu uchwały. 
 
Radny Pan Witold Walawender – poinformował, że Klub Radnych „Rozwój Rzeszowa” 
złożył do Prezydenta Miasta wniosek o nazwanie jednej z ulic imieniem tragicznie zmarłego 
prof. Kazimierza Obodyńskiego. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział, że w najbliższym 
czasie przedstawi projekt uchwały pozwalający na usystematyzowanie i ujednolicenie spraw 
i procedur związanych z nazewnictwem ulic, placów i parków położonych na terenie Gminy 
Miasta Rzeszowa. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa została 
przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 15a 
 
Pan Zbigniew Sebzda – Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XXIII/1/2016, stanowi 
załącznik nr 29 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa została 
przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 
 
Ad. 16 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XXIII/5/2016, stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu). 
 
Radny Pan Witold Walawender – poinformował, że Klub Radnych „Rozwój Rzeszowa” 
podjął starania, by na murach dawnej synagogi przy ul. Bożniczej w Rzeszowie, ku pamięci 
rodziny Ulmów umieszczona została tablica pamiątkowa. 
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Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa została 
przyjęta jednomyślnie (24 głosami „za”). 
 
Ad. 16 
 
Radny Pan Wiesław Buż – jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednomyślnie (21 głosami 
„za”). 
 
Ad. 17 
 

Podczas XXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące interpelacje  
i wnioski: 
 
Interpelacja Nr XXIV/1/2016 – pisemna 
             

„Szanowny Panie Prezydencie! 
W imieniu mieszkańców i przechodniów ul. Baldachówka bardzo proszę o namalowanie na 

chodniku po prawej stronie tej ulicy znaków informacyjnych o zdecydowanym zakazie postoju po tej 
stronie ulicy. Problem ten szczególnie dotyczy soboty i niedzieli  oraz czasu, gdy nie jest czynna strefa 
parkowania. Jest to wielki problem i proszę o zdecydowane działanie w tej sprawie.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki 
 
Interpelacja Nr XXIV/2/2016 – pisemna 
             

„Szanowny Panie Prezydencie! 
Zwracam się z prośbą o informację, czy istnieje możliwość wykonania utwardzenia tłuczniem 

20 m ulicy Jagodowej, w miejscu jej połączenia z ulicą Jana Wywrockiego. Dzięki temu wielu 
mieszkańców ulic Jagodowej i Potokowej będzie mogło dojechać do ul. Strzelniczej i ul. Staroniwskiej.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki 
 
Interpelacja Nr XXIV/3/2016 – pisemna 
             

„Szanowny Panie Prezydencie! 
Zwracam się z prośbą o wykonanie wiaty przystankowej „Batalionów Chłopskich MPDiM”, 

skąd szczególnie w godzinach porannych do pracy i do szkół wyższych jeździ wielu pasażerów. 
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Deszczową porą oraz w zimie nie jest przyjemnie czekać tam na autobus – o czym poinformowali mnie 
zainteresowani mieszkańcy. 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby.” 
 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki 
 
Interpelacja Nr XXIV/4/2016 – pisemna 
             

„Szanowny Panie Prezydencie! 
 
W związku z przebudową ulicy Kaletniczej na osiedlu Staroniwa proszę o zlecenie dodatkowej 

usługi firmie STRABAG, polegającej na wykonaniu dojścia w przedłużeniu ul. Rzemieślniczej, 
poprzez ułożenie tam płyt, które znajdują się w górnej części ul. Rzemieślniczej. Chodzi o dojście do 
mostku na Mikośce w ciągu ul. Rzemieślniczej, gdzie pieszo w kierunku ul. Staroniwskiej po błocie 
przechodzi bardzo dużo osób. Ten teren od sesji styczniowej Rady Miasta jest już terenem miejskim. 
Szczegóły uzyskać można pod nr telefonu: Anna Łobaza (Rada Osiedla Staroniwa) 608 412 572. 

Bardzo proszę o pilne rozpatrzenie prośby.” 
 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki 
 
Interpelacja Nr XXIV/5/2016 – pisemna 
             

„Szanowny Panie Prezydencie! 
W związku z zamontowaniem nowego oświetlenia po południowej stronie ulicy Staroniwskiej 

prosimy (wszyscy mieszkańcy Staroniwy) o wykonanie po tej stronie ulicy chodnika, ponieważ jest on 
bardzo potrzebny. Ponadto zwracając uwagę na estetykę – nie powinna ta ulica tak wyglądać  
w Rzeszowie.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki 
 
Interpelacja Nr XXIV/6/2016 – pisemna 
             

„Zwrócili się do mnie mieszkańcy bloków przy ul. Twardowskiego 2 i ul. Marusarzówny 12  
z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego użytkowania placu znajdującego się między 
tymi blokami.  

Mieszkańcy podnoszą w piśmie wiele problemów związanych z dotychczasowym 
użytkowaniem tego placu, m.in. hałas, alkohol, wygląd placu. Jednocześnie mieszkańcy składają 
propozycje rozwiązania tego problemu.  

Proszę o przedstawienie sposobu pomocy mieszkańcom (ze strony Miasta).” 
 

Autor: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa p. Waldemar Szumny 
 
Interpelacja Nr XXIV/7/2016 – pisemna 
             

1. „W imieniu mieszkańców Osiedla Słocina serdecznie proszę o zarezerwowanie w budżecie 
miasta środków na inwestycję p.n. sieć sanitarno – wodociągowa przy ul. Powstańców 
Styczniowych, ul. Kombatantów i ul. Wieniawskiego.” 
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2. „W imieniu Klubu Rozwój Rzeszowa serdecznie proszę o nazwanie jednej z ulic Rzeszowa 

imieniem prof. zw. dr hab. Kazimierza Obodyńskiego – Dziekana Wydziału Wychowania 
Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.” 
 

Autorzy: Radni Miasta Rzeszowa: p. Witold Walawender i p. Konrad Fijołek 
 
Interpelacja Nr XXIV/8/2016 – pisemna 
             

1. „Mieszkańcy Osiedla Zawiszy proszą o linię autobusową. 
2. Jak wygląda sytuacja z punktem bibliotecznym przy ul. Dąbrowskiego? Czy pozostanie na 

swoim miejscu i czy jest możliwość utworzenia punktu dziecięcego? 
3. Czy jest możliwość postawienia lamp tymczasowych zasilanych panelami słonecznymi na 

zejściu ze skarpy przy ul. Piastów? 
4. Proszę o usunięcie wystających fundamentów znajdujących się na przeciwko Kościoła 

Saletynów. 
5. Na jakim etapie jest budowa przejścia przez tory z Osiedla Zawiszy do ul. Podkarpackiej? 
6. Proszę o usunięcie ściętych niszczejących drzew w rezerwacie Lisia Góra. 
7. Mieszkańcy proszą o zasadzenie drzew na wyjeździe z ul. Podkarpackiej przed ekranami 

dźwiękochłonnymi. 
8. Mieszkańcy proszą o wybudowanie 15 m brakującego chodnika za hotelem, wzdłuż ogrodzenia 

przedszkola na Osiedlu Dąbrowskiego.  
9. Proszę o informację konkretnie ile osób korzysta z VIMAXa w Rzeszowie.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Kotula 
 
Interpelacja Nr XXIV/9/2016 – pisemna 
             
 „Panie Prezydencie! 

W imieniu mieszkańców Osidla Zwięczyca proszę o rozważenie możliwości uruchomienia linii 
autobusowej MPK, która kończyłaby się obok Cmentarza Komunalnego przy ul. Świętokrzyskiej, gdzie 
została wybudowana stosowna zatoczka dla autobusów i busów na parkingu obok cmentarza. Byłoby 
to ułatwienie dojazdu wielu mieszkańców do cmentarza oraz do domów mieszkalnych zlokalizowanych 
w pobliżu. W przyszłości droga wojewódzka do Kielanówki umożliwi wydłużenie kursu właśnie  
w tym kierunku.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Janusz Micał 
 
Interpelacja Nr XXIV/10/2016 – pisemna 
             
 „Ulica Wyspiańskiego, do której przylegają ogródki działkowe ma chodnik po jednej stronie – 
od strony działek. W chodniku są postawione słupy elektryczne oraz słup telekomunikacyjny.  
W związku z wymianą ogrodzenia ogródków działkowych – cofnięcia w głąb ogródków ogrodzenia,  
w niektórych miejscach pozostał wolny pas, gdzie można by przesunąć owe słupy.” 
 
Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Danuta Solarz 
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Interpelacja Nr XXIV/11/2016 – pisemna 
             
 „Śp. Ryszard Ziemba.  

Chciałabym przypomnieć sylwetkę pochodzącego z ziemi lwowskiej wybitnego artysty książki, 
bibliofila, myśliciela (zm. 04.01.2014 r. w wieku 81 lat), który po ukończeniu filologii polskiej w WSP 
w Rzeszowie (później UR) osiadł w Rzeszowie, tu założył rodzinę, podjął pracę zawodową i oddał się 
bez reszty swojej pasji twórczej – artystycznej oprawie książek. Urodził się właśnie w marcu 
(25.03.1933 r.). Mieszkańcy Rzeszowa docenili jego wybitny talent, a Rada Miasta Rzeszowa 
18.01.2013 r. nadała mu tytuł „Zasłużony dla Miasta Rzeszowa”.  

Był wybitnym znawcą książki, jej oprawy artystycznej, technologii oraz dziejów przyrządów 
pisarskich. Wykonał ponad 800 opraw artystycznych składających się z 25 cykli pisarsko – 
tematycznych. Odtworzył wszystkie ogniwa rozwojowe książki, od książki egipskiej w formie zwoju 
sprzed 5 tysięcy lat, poprzez tabliczki gliniane, książki starochińskie – na deseczkach bambusowych, 
indyjskie – na liściach palmowych, greckie, rzymskie, hebrajską Torę, Ksiegi Bataków, Komerów, 
Azteków. Na szczególną uwagę zasługuje technologia, która nie jest znana nauce, a sporządzona na 
wzór opraw perskich z XV w. Odtwarzając historię form książki artysta nie pominął historii 
przyrządów pisarskich wszystkich cywilizacyjnych ludów na przestrzeni 6 tysięcy lat. 
Stworzył cykl książek miniaturowych (0,5 x 0,5 mm), oglądanych jedynie pod lupą. Szczególnie cenił 
sobie twórczość Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza. Dziełem jego życia jest 150 opraw książek 
Miłosza. 

Śp. Ryszard Ziemba był nie tylko artystą książki, ale też prelegentem – kopalnią wiedzy  
w zakresie książki. Określano go mianem „Mistrza”, „Znawcy”, „Geniusza”, a nawet „Poetą 
książki”. Prace p. Ziemby były wystawione w kraju w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa. Nie doczekał się niestety stałej ekspozycji swoich prac nawet 
cyklicznych (galeria, muzeum), chociaż o tym marzył i czynił wieloletnie starania. Tych informacji 
zasięgnęłam u p. mecenas Renaty Leszczuk, rodowitej Rzeszowianki. W posiadaniu jego 
niepowtarzalnej kolekcji i unikatowej na skalę światową jest jego córka. Zadbajmy więc o to, aby efekty 
jego benedyktyńskiej pracowitości i perfekcjonizmu jego zgoła renesansowej osobowości znalazły 
miejsce w rzeszowskich przybytkach kultury.” 
 
Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Grażyna Szarama 
 
Interpelacja Nr XXIV/12/2016 – pisemna 
             

„W związku z poprzednią moją interpelacją z dnia 1.03.2015 r. dotyczącą wniosku  
o wyłączenie z przetargu na najem lokali użytkowych lokalu przy ul. 3-go maja (pozycji nr 1, pow. 
118 wykazu z lutego) i bezskutecznym wyniku przetargu. Zwracam się z uprzejmą prośbą  
o przygotowanie uchwały dotyczącej wystawienia w/w lokalu na wynajmem w formie przetargu,  
z zastrzeżeniem, iż przeznaczony może być na działalność restauracji o eleganckim  charakterze, 
galerii sztuki, instytucję kulturalną lub uchwałę o przeznaczeniu tego lokalu na Galerię Fotografii 
Miasta Rzeszowa. 

Od pewnego czasu 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.  
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Wreszcie co najważniejsze Pan Prezydent przygotowuje odnowienie nawierzchni i małej 
architektury całej ulicy, co połączeniu z faktem przywrócenia świetności Pałacyku Lubomirskich przez 
Izbę Lekarską, oraz budowy fontanny multimedialnej czyni ul. 3go 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. Ewentualnie 
przeznaczenie wspomnianego lokalu w kolejnym przetargu, jednakże z zapisem (np. w oparciu  
o stosowną uchwałę Rady Miasta), że zwycięzca przetargu może przeznaczyć ją na działalność typy 
galeria sztuki, kulturalną, ewentualnie restaurację o eleganckim charakterze.” 
 
Autor: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa p. Konrad Fijołek 
 
Interpelacja Nr XXIV/13/2016 – pisemna 
             

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie o 20 tys. nakładów przewidywanych na 
organizację Festiwalu Przestrzeni Miejskiej w 2016 roku. 

 
Wniosek swój motywuję następującymi bardzo ważnymi dla naszego miasta przesłankami: 

 Pan Prezydent Tadeusz Ferenc otrzymał w dniu 15 marca nagrodę Człowieka Roku niezwykle 
prestiżowego Forum Smart City. Największego w Polsce grona ekspertów i przedstawicieli 
miast wdrażających najnowsze technologie miejskie i rozwiązania architektoniczne. Tego  
typu nagroda wielce zobowiązuje i zwraca uwagę na nasze miasto oczy wielu, także 
europejskich ekspertów od polityki miejskiej.  

 W związku m.in. z powyższym rośnie zainteresowanie obserwatorów zewnętrznych naszym 
festiwalem i uczestnictwem w nim. Rzeszowski festiwal już znany w Polsce, ma szansę stać 
się jednym z ważniejszych dla miłośników i aktywistów miejskich naszego kraju. 

 Cykl spotkań jaki mam współorganizować pod hasłem Rzeszów Smart City, a szczególnie jego 
części dotyczące architektury w nowoczesnych miastach cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Wielu z jego uczestników zgłaszało także, wniosek rozszerzania formuły 
Festiwalu Przestrzeni Miejskiej i budowania wokół tego wydarzenia marki co najmniej 
ogólnopolskiej i nawet międzynarodowej.  

 
Wydaje się więc niezbędnym zwiększenie budżetu imprezy i wzbogacenie o dodatkowe wydarzenia 

jak np. zaproszenie na wykład znanego świtowego architekta, urbanistę miejskiego (np. Jana Gehla)  
a także oraz wzbogacenie o  sfinansowanie promocji tej imprezy na zewnątrz miasta i w branżowych 
periodykach i portalach.” 
 
Autor: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa p. Konrad Fijołek 
 
Interpelacja Nr XXIV/14/2016 – pisemna 
             

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie analiz, symulacji lub szacunkowych wyliczeń 
dotyczących wpływu na budżet naszego miasta ewentualnego uchwalenia ustawy o podniesieniu 
kwoty wolnej od podatku.” 

 
Autor: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa p. Konrad Fijołek 
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Zapytanie Nr XXIV/15/2016 – ustne 
             

„Jaki jest planowany przebieg drogi zaprojektowanej na Os. Miłocin? Czy droga będzie 
przebiegała przez to osiedle, czy też wzdłuż torów, o co wnioskują mieszkańcy?” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Grzegorz Koryl 
 
Ad. 18 
 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres  
od 19 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 32 do 
protokołu). 

 
Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 

 
 
Na XXIV sesji odbytej w dniu 22 marca 2016 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 
 

 
1. Uchwała Nr XXIV/514/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
 

2. Uchwała Nr XXIV/515/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa 
na 2016 r. 
 

3. Uchwała Nr XXIV/516/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

 
4. Uchwała Nr XXIV/517/2016 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny dla Miasta Rzeszowa na lata 2016 – 2018”. 
 
5. Uchwała Nr XXIV/518/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 
 
6. Uchwała Nr XXIV/519/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na 

drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości 
opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. 

 
7. Uchwała Nr XXIV/520/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla 
Zwięczyca w Rzeszowie w okresie od 11 maja 2016 r. do 10 maja 2017 r. 
przedstawionych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 36 – 040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146. 
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8. Uchwała Nr XXIV/521/2016 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  
nr LX/1107/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów. 

 
9. Uchwała Nr XXIV/522/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego. 
 

10. Uchwała Nr XXIV/523/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 
przy ulicy Litewskiej w Rzeszowie. 

 
11. Uchwała Nr XXIV/524/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej. 
 
12. Uchwała Nr XXIV/525/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej, położonej przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie. 
 
13. Uchwała Nr XXIV/526/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego. 
 

14. Uchwała Nr XXIV/527/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia tej umowy. 

 
15. Uchwała Nr XXIV/528/2016 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,  
z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych na 2016 rok. 

 
16. Uchwała Nr XXIV/529/2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa 

do zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia 
dotyczącego założenia szkoły policealnej plastycznej. 

 
17. Uchwała Nr XXIV/530/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 
18. Uchwała Nr XXIV/531/2016 w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 
 

19. Uchwała Nr XXIV/532/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Rzeszowa. 

 
20. Uchwała Nr XXIV/533/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 
 
21. Uchwała Nr XXIV/534/2016 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta 

Rzeszowa. 
 
22. Uchwała Nr XXIV/535/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad zamknął obrady XXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1230. 
Na tym protokół zakończono. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Andrzej Dec 

Protokołowała: 
 
Patrycja Zagaja 
 
Sprawdził: 

 
    Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
           Mirosław Kubiak 


