
  

Protokół Nr XXVIII/1/2016 
z XXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 12 lipca 2016 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Na ustawowy stan 25 radnych w XXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa 
uczestniczyło 23 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  
XXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa 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, przybyłych gości i mieszkańców miasta.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 
porządek obrad XXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu; opinie Komisji stanowią załącznik nr 5 do protokołu). 
Poinformował, że wpłynęły cztery wnioski dotyczące 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 (18 głosami „za”).  2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 10a – projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Wniosek został przyjęty jednomyślnie (18 głosami „za”).  3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 26a – projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 



  

 Wniosek został przyjęty jednomyślnie (18 głosami „za”).  4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 19a – projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej  z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.  Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”).  Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - zgłosił wniosek  o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 26b – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Rzeszowskiej Rady Seniorów.  Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”).  Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa zgłosił wniosek o zdjęcie  z porządku obrad pkt. 19 – projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Rzeszowa ds. nadawania i zmiany nazw ulic, parków i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Gminy Miasta Rzeszowa.  Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  Radny Pan Bogusław Sak - zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 14 – 
projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy 
Staszica. Wyjaśnił, że przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie toczy się postępowanie 
sądowe o zasiedzenie części działki nr 1552/117, w związku z czym zasadne jest zdjęcie 
projektu uchwały z porządku obrad sesji do czasu wyjaśnienia sprawy (kserokopia 
projektu uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu) 
 

Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  1 głosie wstrzymującym.  
Uzupełniony porządek obrad XXVIII 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 zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r.  3. Oświadczenia i informacje.   4. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 237/5/2012 przy al. W. Witosa i ul. J. Wiktora w Rzeszowie (druk: XXVIII/15/2016).  5. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 277/14/2015 w rejonie skrzyżowania ul. Podkarpackiej  i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie (druk: XXVIII/16/2016).  6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 „Kopiec Konfederatów Barskich” w Rzeszowie (druk: XXVIII/17/2016).  7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej  i ul. Szewskiej w Rzeszowie (druk: XXVIII/18/2016).  8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk: XXVIII/12/2016).  9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: XXVIII/13/2016).  10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz prawa własności znajdujących się na nich budynków i budowli.  10a. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Fredry w Rzeszowie (druk: XXVIII/1/2016).  



  

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Konfederatów Barskich w Rzeszowie (druk: XXVIII/2/2016).  13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów (druk: XXVIII/6/2016).  14. Zdjęty z porządku obrad.  15. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej i Cienistej (druk: XXVIII/14/2016).  16. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych (druk: XXVIII/3/2016).  17. Uchwała w sprawie pozbawienia alei Tadeusza Rejtana w Rzeszowie kategorii drogi powiatowej (druk: XXVIII/4/2016).  18. Uchwała w sprawie zasad nadawania i zmiany nazw ulic, placów, parków i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Miasta Rzeszowa (druk: XXVIII/10/2016).  19. Zdjęty z porządku obrad.  19a. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania  i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.  20. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów (druk: XXVIII/11/2016).  21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk: XXVIII/8/2016).  22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (druk: XXVIII/7/2016). 



  

23. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (druk: XXVIII/5/2016).  24. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020” (druk: XXVIII/19/2016).  25. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Narzędzia partycypacji społecznej w aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych jako kluczowy czynnik budowania silnej Europy” w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli na rok 2016, Działanie 2.1 Partnerstwo miast.  26. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” w ramach naboru do Programu Interreg Polska - Słowacja na lata 2014-2020, Priorytet I: Ochrona  i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza (granty standardowe).  26a. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  26b. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Rzeszowskiej Rady Seniorów.  27. Interpelacje i zapytania.  28. Wolne wnioski i sprawy różne.  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 (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 7 do protokołu).  Radny Pan Robert Kultys – zawnioskował o niewykreślanie z budżetu miasta inwestycji rekreacyjnych, które w roku bieżącym miały być realizowane na terenie 



  

Parku Sybiraków. Powiedział, że podstawą decyzji Władz o zdjęciu kwoty 406 900 zł z zadnia pn. „Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadania funkcji kulturalnych  i rekreacyjnych” było to, że trwa postępowanie zwrotowe części terenów parku. Stwierdził, że Miasto nie może być pozbawione połowy terenu parku oraz zaapelował  o przyspieszenie prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Dodał: „Jeżeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Sybiraków na zieleń urządzoną, to  w chwili odzyskania własności gruntu przez właściciela, będzie można przystąpić do negocjacji zamiany terenu na inny.”  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że pozostawienie pieniędzy w budżecie Miasta na 2016 r. nie zmieni sytuacji. Oczywistym jest, że nie można inwestować na terenie z nieuregulowanym stanem prawnym. Dodała, że zadanie to nie zostaje skreślone z budżetu miasta, a jedynie przesunięte w czasie.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, czy istnieje ryzyko, że Miasto może stracić pieniądze za inwestycje zrealizowane na terenach nie należących do niego?  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Jeżeli nieruchomość zostaje zwrócona, to wszystkie nakłady, które nie są zgodne z celem wywłaszczenia, nie podlegają zwrotowi. Dlatego też inwestowanie w teren, w czasie postępowania o zwrot niejako grozi ryzykiem utraty tych nakładów, ponieważ organ, który będzie wydawał decyzję nie może ich rozliczyć, biorąc pod uwagę przepisy prawa. Zatem do momentu wydania decyzji przez starostę należy się wstrzymać z inwestowaniem na terenie parku. Dodam, że celem wywłaszczenia była przede wszystkim budowa Osiedla Baranówka (dziś ta część to Osiedle Andersa), ale też zaplanowany był tu park, dużo bogatszy, niż w chwili obecnej.  Dlatego postaramy się obronić ten teren, by nadal pozostał parkiem.”  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Jeśli dojdzie do przekazania terenów byłym właścicielom, Miasto będzie się starało albo je wykupić albo zamienić na inne. Ponadto będziemy dążyć do tego, aby park utrzymać. Zaś 400 tys. zł, które były przeznaczone na rewitalizację parku, trzeba wykorzystać dziś na inne cele, także potrzebne społeczeństwu. Zatem nie należy blokować tych pieniędzy w budżecie miasta.”  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził: „Mam nadzieję, że w sytuacji, kiedy starosta orzeknie zwrot tego terenu właścicielom, to mamy jeszcze możliwość odwołać się do sądu. Do tej pory z tego prawa Miasto nie korzystało. Chciałbym, aby w tym przypadku z tego prawa skorzystano.”  Pan Waldemar Szumny –Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przychylił się do wniosku Radnego Pana Roberta Kultysa o pozostawienie kwoty 400 tys. zł  w budżecie miasta Rzeszowa na 2016 r. na inwestycje w Parku Sybiraków. 



  

 Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że nie należy zwlekać z decyzjami i umożliwić Zarządowi Zieleni Miejskiej w Rzeszowie realizację inwestycji w mieście.   Radny Pan Witold Walawender – zaproponował, aby poinformować mieszkańców, że Miasto nie rezygnuje z inwestycji na terenie parku, tylko przesuwa ich realizację do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.  Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Mieszkańcy już od kilku lat domagają się, realizacji drobnych inwestycji na terenie parku. Taka sama sytuacja występuje na Osiedlu Krakowska-Południe, gdzie poprzedni właściciel mimo, że uzyskał tytuł zwrotu nie jest nim zainteresowany, ponieważ teren objęty jest miejscowym planem z przeznaczeniem na zieleń miejską. Obecnie trwają negocjacje w sprawie zamiany. Taka sama sytuacja jest z Parkiem Sybiraków, potrzebne są tylko dobre chęci. Trzeba uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest w toku i nie hamować inwestycji, które są potrzebne mieszkańcom.”  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zauważył, że Miasto realizuje inwestycje na setki milionów, a więc przesunięcie w budżecie miasta kwot na realizację zadań na terenie parku w przyszłości nie będzie stanowiło żadnego problemu.  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – uzupełniając wypowiedź, wyjaśnił: „W trakcie postępowania o zwrot nie można inwestować na terenie objętym wnioskiem, ponieważ toczy się postępowanie administracyjne  i robienie nakładów w trakcie postępowania, zgodnie z przepisami jest niemożliwe. Zatem należy ograniczyć inwestowanie na terenie nie objętym wnioskiem. Tam, gdzie się toczy postępowanie administracyjne, gdzie były oględziny i starostowie opisali stan istniejący na działce, to po złożeniu wniosku, do czasu zakończenia postępowania na takiej działce inwestować nie można.”   Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Mieszkańcy oczekują na terenie parku realizacji inwestycji, nie oczekują, abyśmy zdejmowali 400 tys. zł z inwestycji na tym terenie. Nic się takiego nie dzieje, aby dzisiaj  w budżecie miasta na 2016 r. przesuwać tą kwotę na realizację innych inwestycji.”  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała: „Obradujemy nad WPF-em, czyli mówimy o tym, że ten park wcale nie został zdjęty do zera. On nadal  w wieloletniej prognozie pozostaje. Nie możemy mówić, że jest zdjęty do zera, bo mieszkańcy to odbiorą, że wykreśliliśmy go całkowicie z WPF-u, a więc nie zamierzamy go wcale realizować. Po uregulowaniu stanu prawnego tego terenu powrócimy do inwestycji. Zatem nie 



  

ma potrzeby, aby pozostawiać kwotę 400 tys. zł w budżecie tylko dlatego, żeby ona tam widniała.”  Radny Pan Marcin Fijołek – zapytał, czy można określić ramy czasowe realizacji inwestycji w parku.  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że trwa kilkanaście postępowań o zwrot terenu i z pewnością w tym roku nie zostaną one zakończone.   Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował zamknięcie dyskusji dotyczącej Parku Sybiraków.  Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – poprosił o przyspieszenie i rozpoczęcie w 2016 r. inwestycji pn. „Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło”. Zapytał, na jakim etapie realizacji jest przebudowa basenów ROSiR-u przy ul. Pułaskiego?  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Jeśli chodzi o odprowadzanie wód opadowych z rejonu ww. ulic jesteśmy na finalnym etapie dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń rozpoczniemy realizację inwestycji. Co do basenów, to we wrześniu br. chcemy uruchomić prace remontowe. W budżecie miasta na 2016 r. została zarezerwowana kwota na wykonanie remontu, trwają ostatnie poprawki dokumentacji dotyczące kosztorysów. Na koniec sierpnia planujemy ogłoszenie przetargu.”   Radny Pan Marcin Fijołek – zapytał, na jakim etapie jest realizacja projektu pn. „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”? Dodał: „Projekt ten jest dla Rzeszowa jednym z największych wyzwań. Biorąc pod uwagę praktykę innych miast centra przesiadkowe są tymi inwestycjami, które nie tylko zmieniają oblicze miasta, ale też poprawiają jego funkcjonowanie. Prawdopodobnie w tym roku w Łodzi zostanie oddane olbrzymie centrum przesiadkowe  o wartości 1,7 mld zł.”  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Historia tego tematu jest dość długa. Inwestycja ta była pomysłem miasta Rzeszowa. Proponowaliśmy, aby mieszkańców Strzyżowa, Sędziszowa Małopolskiego, Przeworska i Kolbuszowej do miasta przewozić pociągami. Zatem każda gmina powinna zobowiązać się, że przygotuje odpowiednie miejsca do parkowania samochodów, następnie ludzie będą przesiadali się do pociągu,  a w Rzeszowie zostaną rozwiezieni do wskazanych miejsc. Miasto zamierza realizować następujące inwestycje: budowa parkingu i dworca przy ul. Westerplatte, na stacji Staroniwa, przebudowa dworca głównego oraz stacji na Załężu. Jest to zadanie marszałka, gmin i kolei, to zadanie wspólne, a nie tylko miasta.”  



  

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Inwestycja ta wpisana jest w budżet województwa podkarpackiego. Nie rozumiem, dlaczego trudno jest się porozumieć Miastu  z Urzędem Marszałkowskim, żeby ta kolej powstała. Wprawdzie jest to zadanie marszałka ale powinniśmy wpisać się w ideę i stworzyć w miarę prężne centrum przesiadkowe. Centrum przesiadkowe jest potrzebne. Od dawna rozmawialiśmy o tym, została nawet podjęta uchwała Rady Miasta Rzeszowa o przystąpieniu do planu budowy centrum, jednakże od tamtej pory nic się nie dzieje. Rozmawiałem z projektantami pracującymi dla PKS, który sam, w oderwaniu od innych przewoźników chce zagospodarować swoje tereny. To jest zupełnie w poprzek idei centrum komunikacyjnego. Potrzebny jest moderator, w osobie Pana Prezydenta, który porozumie się z przewoźnikami i stworzy warunki do powstania centrum.”  Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Celem stworzenia centrum przesiadkowego  w Rzeszowie, na linii L71, 91 i 106 czyli z kierunków północ – południe i wschód – zachód jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości leżących na trasie szybszy przejazd do Rzeszowa. Takie centrum przesiadkowe odciąży też ulice miasta, ponieważ wielu okolicznych mieszkańców zamiast przyjeżdżać do miasta samochodami będzie dojeżdżać pociągiem. Wiemy, że na poziomie województwa, prace są zaawansowane i konsekwentnie krok po kroku idą do przodu. Obawiam się jednak, że dojdziemy do momentu, że kolej aglomeracyjna będzie gotowa - będzie zmodernizowana linia, wybudowana infrastruktura, zakupiony nowy tabor, a nie będziemy mieć centrum przesiadkowego, które jest kluczowym elementem kolei aglomeracyjnej i spina całe przedsięwzięcie. Zależy nam na tym, aby skoncentrować się nad projektem i jak najszybciej rozpocząć nad nim prace.” Zapytał, czy pieniądze zarezerwowane w budżecie Miasta na Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne zostały przesunięte?   Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – wyjaśniła, że zadania o których mowa mieszczą się w dwóch projektach: „Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej”, gdzie zarezerwowane jest 10 mln zł i „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”, gdzie zarezerwowane jest 199 mln zł. W roku 2016 na ww. projektach zabezpieczone są środki własne, bez środków unijnych na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.   Radny Pan Waldemar Kotula – przypominał, że kilka miesięcy temu Rada Miasta Rzeszowa podjęła apel o przyspieszenie negocjacji w sprawie budowy centrum komunikacyjnego. Zapytał, czy nawiązano już jakieś rozmowy?  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Kolej aglomeracyjna była pomysłem miasta, który pojawił się w projekcie pn. „Poprawa transportu publicznego dla miasta Rzeszowa i okolic w latach 2007 - 2013”. Niemniej jednak  z analizy prawnej wynikało, że nie jest to zadanie własne miasta, stąd też zostało one wyłączone z projektu. Bardzo cieszy fakt, że temat ten został podjęty przez marszałka w następnej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Miasto Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz PKP dało po 600 tys. zł. Wspólnie razem opracowujemy studium wykonalności dla kolei aglomeracyjnej, które to studium jest na etapie końcowym i ma być 



  

podstawą do wspólnej realizacji tego zadania. Trwa modernizacja kolei. PKP głównie zainwestuje w tory, natomiast nie zamierza inwestować w dworzec kolejowy Rzeszów Główny. Teren ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie zadania dla poszczególnych właścicieli terenów – przewoźników, czyli PKP; PKS są podzielone i każdy  z tych podmiotów musi się w określonym zakresie zmieścić, nie może dowolnie kształtować swojej inwestycji. Musimy znać plany PKP, kolei aglomeracyjnej i wiedzieć, co zapisano  w studium wykonalności, aby móc pracować nad częścią miejską, która powinna spinać wszystkie przedsięwzięcia i tworzyć przystanek intermodalny. Zatem musi następować kolejność działań. Cały czas współpracujemy przy studium wykonalności i uczestniczymy w rozmowach z PKS-em. Jesteśmy aktywną stroną w tym procesie.”  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Idea Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego jest znaczenie starsza, niż mówimy. W swoim czasie PKP zleciło opracowanie analizy, która by powiedziała czy da się wybudować obiekt komercyjny, taki jaki jest np. w Krakowie, aby ten obiekt pomógł sfinansować przebudowę dworców, wykorzystać wszystkie tereny wokół niego, a w szczególności Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej. Przeprowadzona analiza pokazała, że ponieważ Galeria Rzeszów jest już na ukończeniu, to nic takiego się na tym terenie zbudować nie da. W związku z czym kolej wycofała się z tego pomysłu. Dziwię się, że Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, a właściwie okoliczne gminy nie zdecydowały się na przeznaczenie pieniędzy na budowę Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, które wprawdzie zlokalizowane byłoby w Rzeszowie, ale służyłoby wszystkim okolicznym mieszkańcom.”  Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, kiedy Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne zostało wykreślone z WPF-u i dlaczego?  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: „Projekty: „Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej” i „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” są ze sobą spójne. Zakres, o którym jest mowa jest integracją różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie. W drugim projekcie, w którym jest 199 mln zł są zadania związane z integracją RCK. Nazwa tego zadnia została uzgodniona ze wszystkim uczestnikami, czyli z marszałkiem, PKP i miastem. Musi mieć tę samą nazwę.”  Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.  Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji:  Powyższy wniosek uzyskał akceptację. Za wnioskiem głosowało 13 radnych,  9 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.   



  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 13 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  Ad. 2  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. (dot. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 773 828 zł). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 8 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. została przyjęta 13 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.  Ad. 2a  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. (dot. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 91 361 zł). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 9 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. została przyjęta 12 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 8 głosach wstrzymujących.  Ad. 3  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa –  poinformował, że: 
 zatwierdza się bez uwag Protokół Nr XXIV/1/2016 z XXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej 22 marca 2016 r., 
 dokonał sprostowania oczywistej omyłki w uchwałach: a) Nr XXVI/563/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r.  w spawie uchwalenia zmiany Nr 207/19/2010-I Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów 



  

– Dworzysko”. Sprostowanie polegało na korekcie linii zabudowy  w załączniku graficznym do uchwały; b) Nr XXVI/571/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r.  w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe  w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Sprostowanie polegało na zmianie w § 1 uchwały, numeru i daty podjęcia uchwały pierwotnej, który brzmiał: „W uchwale  Nr  XIX/400/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. (…), a winien  brzmieć: „W uchwale Nr XLVI/886/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013 r. (…).  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa zamierza przenieść regionalną siedzibę Oddziału Gazowniczego z Rzeszowa do Jasła. Zapewnił, że poczyni wszelkie starania, aby pozostawić oddział w Rzeszowie i nie pozbawić mieszkańców Rzeszowa pracy.  Ad. 4  Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 237/5/2012 przy al. W. Witosa i ul. J. Wiktora w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XXVIII/15/2016, stanowi załącznik nr 10 do protokołu).   Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 237/5/2012 przy al. W. Witosa i ul. J. Wiktora w Rzeszowie została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących.  Ad. 5  Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 277/14/2015 w rejonie skrzyżowania ul. Podkarpackiej i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XXVIII/16/2016, stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 



  

 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 277/14/2015 w rejonie skrzyżowania ul. Podkarpackiej  i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”).  Ad. 6  Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 „Kopiec Konfederatów Barskich”  w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XXVIII/17/2016, stanowi załącznik nr 12 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 „Kopiec Konfederatów Barskich”  w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”).  Ad. 7  Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XXVIII/18/2016, stanowi załącznik nr 13 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej  i ul. Szewskiej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”).  Ad. 8  Pan Sławomir Krygowski – p. o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 



  

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXVIII/12/2016, stanowi załącznik nr 14 do protokołu). Kolejno przedstawił zestawienie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości  o zabudowie jednorodzinnej w Rzeszowie i innych miastach (ww. zestawienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu). Dodał, że w regulaminie odbioru odpadów jest zapis, że tzw. frakcja mokra z domów jednorodzinnych jest odbierana raz w tygodniu. Z taką samą częstotliwością odbierane są odpady z tych domów, których właściciele nie segregują śmieci. Powiedział, że Prezydent zaproponował, w formie projektu uchwały, by te śmieci odbierane były raz na dwa tygodnie.  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Gdy wchodziły nowe przepisy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, jednej rzeczy nie dopatrzyłem. Moje służby zaproponowały, by śmieci z domów jednorodzinnych odbierać aż siedem razy  w miesiącu - cztery razy frakcję mokrą, dwa razy suchą i raz szkło. Zaakceptowałem to, ale teraz uważam, że to zdecydowanie za często. Jeśli będziemy odbierać odpady rzadziej, tym będzie taniej dla mieszkańców. Interesuje mnie bezwzględne obniżanie cen.”  Radny Pan Witold Walawender – stwierdził, że mieszkańcy wolą ponosić nieco większe koszty, aby śmieci były wywożone raz w tygodniu, a nie by smród i odór, któremu sprzyjają wysokie temperatury wydobywały się w kubłów na śmieci. Zapytał, jakie byłyby oszczędności dla mieszkańców przy zmniejszeniu częstotliwość wywozu odpadów komunalnych?    Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Gminy Świlcza, Krasne czy Tyczyn leżą na takiej samej szerokości geograficznej jak Rzeszów. Na terenach tych gmin odpady komunalne wywożone są raz czy dwa razy w miesiącu. Mieszkają tam tacy sami ludzie jak w Rzeszowie i tak samo wytwarzają śmieci. Zmiana częstotliwości wywozu śmieci odbije się na opłatach ponoszonych przez mieszkańców, a także więcej pieniędzy pozostanie  w budżecie miasta. Także i w dużych miastach tj. Kraków, Warszawa czy Katowice wywóz śmieci odbywa się rzadziej w Rzeszowie.”  Radny Pan Witold Walawender – zasugerował, aby zmienić regulamin i dać mieszkańcom wybór częstotliwości wywozu odpadów komunalnych.   Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że powinniśmy pozostać przy odbieraniu odpadów komunalnych jak do tej pory, raz  w tygodniu. Dodał: „Porównywanie miasta do okolicznych gmin jest o tyle nieuprawnione, że na wsi żyje się inaczej. Wywóz odpadów z domków jednorodzinnych raz w tygodniu, to dowód na to, że jesteśmy lepsi od innych, sprawniejsi i bardziej dbamy o czystość i higienę. Kilka złotych, które moglibyśmy zyskać uważam, że nie zasługuje na to. Zdecydowanie jestem za tym, abyśmy wywozili śmieci co tydzień. Jedyne co można by rozważać, to zrobić 



  

rozgraniczenie, np. od początku maja do końca sierpnia czy września odpady będą odbierane raz w tygodniu, a w pozostałe miesiące co dwa tygodnie. To spowoduje duże komplikacje, bo przedsiębiorstwo, które wygra przetarg na wywóz śmieci, będzie musiało mieć większą ilość sprzętu, a i tak koszty zmalałyby nieznacznie. Pozostańmy pozytywnym przykładem, że warto dbać o czystość i higienę staranniej niż robią to inni.”  Pan Sławomir Krygowski – p. o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa – poinformował, że 15 czerwca 2016 r. ukazał się projekt rozporządzenia, w którym Ministerstwo Środowiska przewiduje zwiększenie frakcji odpadów zbieranych selektywnie. Dodał: „Dzisiaj w Rzeszowie zbieramy trzy frakcje: mokrą lub zmieszaną, jako jedna, suchą i szkło opakowaniowe. Rozporządzenie przewiduje zwiększenie tych frakcji dodatkowo o papier zbierany osobno, metale i tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady nieselektywnie zbierane. Czyli  w sumie tych frakcji będzie pięć. Należy mieć świadomość, że zwiększenie ilości frakcji  i poszerzenia asortymentu zmiany odpadów selektywnych spowoduje, że tych wywozów będzie jeszcze więcej i ograniczenie w tym momencie ilości wywozu frakcji mokrej może przyczynić się w przyszłości do znacznego ograniczenia kosztów.”  Radny Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Warunki, które panują na wsi są odmienne od tych w mieście i sposób zagospodarowania odpadów jest inny. Propozycja zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych jest pogorszeniem komfortu życia mieszkańców. Frakcja mokra jest frakcją biodegradowalną, przy jej składowaniu wydobywają się nieprzyjemne zapachy, stąd wywóz jej raz w tygodniu jest jak najbardziej uzasadniony. Myślę, że to Rzeszów powinien być przykładem dla innych miast, jak należy zagospodarowywać odpady. Obniżenie częstotliwości wywozu odpadów frakcji mokrej będzie dużą uciążliwością dla mieszkańców.”   Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył, że jeżeli ministerstwo przewiduje zwiększenie ilość frakcji, to śmieci, które nie wytwarzają zapachu będą mogły być rzadziej wywożone. Zaproponował, aby obniżyć częstotliwość wywozu odpadów zbieranych selektywnie, tj. szkło, papier, plastik itp. Zaapelował, aby nie oszczędzać na wywozie frakcji mokrej.   Radny Pan Robert Homicki – nie poparł propozycji zmniejszenia częstotliwości wywozu frakcji suchej. Uznał, że raz na miesiąc, zwłaszcza w okresie letnim, to za mało.  Radna Pani Grażyna Szarama – wyraziła stanowisko mieszkańców i postulowała  o nie zmniejszanie częstotliwości wywozu frakcji mokrej. Stwierdziła, że Rzeszów słynie z czystości i powinien zachować dotychczasowe, wysokie standardy.   Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Z przedłożonego zestawienia, dotyczącego częstotliwości wywozu odpadów  



  

w innych miastach nie wynika, że w tych miastach rzadziej są wywożone odpady.  Na przykładzie częstotliwości wywozu szkła widzimy, że takie miasta jak Lublin czy Łódź wywożą je częściej, bo raz na 2 tygodnie, a nie raz na miesiąc. Np. plastik, papier, metal  w Rzeszowie odbierane są raz na dwa tygodnie, tak samo jak w Lublinie, Kielcach, Łodzi czy Białymstoku. Zaś Gdańsk ma wywóz plastiku raz w tygodniu. Jeśli chodzi o odpady niesegregowane - raz w tygodniu odbierane są odpady w Gdańsku i Toruniu. Z zestawienia można wyciągnąć wnioski, że w Rzeszowie, w porównaniu z innymi miastami, odpady komunalne nie są wywożone tak często, więc nie powinniśmy zmniejszać częstotliwości ich odbioru. Należy również wziąć pod uwagę aspekt ekonomiczny, bo nie wiemy co się wydarzy, jeżeli zadecydujemy o zmniejszeniu częstotliwości odbioru śmieci. Wyobraźmy sobie sytuację, że na terenie domków jednorodzinnych odbierane są śmieci raz na tydzień i jest ich tak dużo, że całkowicie zapełniają auto przyjeżdżające po ich odbiór. W sytuacji, gdy odbiór odpadów będzie odbywał się raz na dwa tygodnie, ilość ich znacznie wzrośnie i auto będzie musiało kursować dwa razy w to samo miejsce. Jest to zatem argument, aby tej uchwały nie podejmować.”  Radny Pan Mirosław Kwaśniak – stwierdził, że komfort mieszkańców jest bardzo ważny ale należy też zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczny, gdyż każda zmiana zawsze rodzi znaki zapytania. Jego zdaniem proponowana zmiana jest oparta na dokładnych obserwacjach i doświadczeniach, zatem należy ją przyjąć.    Radny Pan Jerzy Jęczmienionka –  stwierdził, że nie powinniśmy zmieniać częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, a oszczędności powinniśmy szukać w segregacji odpadów. Sprzeciwił się zmianie częstotliwości odbioru frakcji mokrej  i zmieszanej.  Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „Część nas mieszka w domach jednorodzinnych, część w wielorodzinnych. Segregacja będzie coraz większa, czyli sortowanie będzie nas obowiązywało. Wszyscy chcemy czystego środowiska. Masę zieloną, w większości mokrą można podzielić jeszcze na kilka frakcji. Powinniśmy zainteresować i zachęcić mieszkańców, aby rozważyli możliwość podzielenia masy mokrej, którą wyrzucają, w której w skład wchodzi również biomasa. Można przecież inaczej zagospodarowywać część tych śmieci i np. utworzyć kompostowniki. Nie mówimy o oszczędnościach tylko o obniżeniu kosztów. Szukajmy takich rozwiązań, które nas, producentów śmieci zachęciłyby do obniżenia kosztów, a które dotyczyłyby szczególnie tych frakcji, które trzeba wywozić na wysypisko, albo w jakiś innych sposób utylizować. Zatem powinniśmy rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw.”    Radny Pan Janusz Micał – poinformował, że mieszkańcy Osiedla Zwięczyca zbierali podpisy i wystąpili z wnioskiem do Pana Prezydenta o obniżenie cen za wywóz śmieci. Przyznał, że jedną z możliwości obniżenia cen jest zmiana częstotliwości ich odbioru.   



  

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Fetor, który wydobywa się z kubłów na śmieci dla frakcji mokrej nie zależy od ilości śmieci, tylko czasu ich zalegania. Więc jeśli nawet na skutek efektywniejszej selekcji zmniejszy się w kubłach ich ilość, to i tak zapach pozostanie. Sugeruję zmianę częstotliwości wywozu odpadów selektywnie zbieranych tj. papieru czy plastiku. Natomiast nie powinniśmy zmieniać częstotliwości wywozu frakcji mokrej i zmieszanej.”  Radny Pan Witold Walawender – zaproponował, aby w miesiącach maj – wrzesień odbiór odpadów komunalnych frakcji mokrej odbywał się raz w tygodniu, zaś  w pozostałych miesiącach raz na dwa tygodnie.  Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie została podjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 12 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.  Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.  Ad. 9  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział, że  konsekwencją niepodjęcia przez Radę Miasta Rzeszowa poprzedniej uchwały, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów staje się bezprzedmiotowa,  w związku z powyższym nie będzie procedowana (projekt uchwały, przedstawiony na druku XXVIII/13/2016, stanowi załącznik nr 16 do protokołu).  Ad. 10  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz prawa własności znajdujących się na nich budynków i budowli. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu).  



  

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił autopoprawkę do § 3 projektu uchwały, nadając mu następujące brzmienie: „Traci moc obowiązująca uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr IX/169/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz prawa znajdujących się na nich budynków i budowli.”  Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz prawa własności znajdujących się na nich budynków i budowli (wraz  z autopoprawką) została przyjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych  i 2 głosach wstrzymujących.  Ad. 10a  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 stanowi załącznik nr 18 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 (16 głosami „za”).  Ad. 11  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Fredry w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXVIII/1/2016, stanowi załącznik nr 19 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  



  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Fredry w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”).  Ad. 12  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Konfederatów Barskich w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXVIII/2/2016, stanowi załącznik nr 20 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Konfederatów Barskich w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”).  Ad. 13  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku XXVIII/6/2016, stanowi załącznik nr 21 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”).  Ad. 14  Zdjęty z porządku obrad sesji.  Ad. 15  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej i Cienistej. Następnie przedstawił 



  

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXVIII/14/2016, stanowi załącznik nr 22 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej i Cienistej została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”).  Ad. 16  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XXVIII/3/2016, stanowi załącznik nr 23 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”).  Ad. 17  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie pozbawienia alei Tadeusza Rejtana w Rzeszowie kategorii drogi powiatowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XXVIII/4/2016, stanowi załącznik nr 24 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie pozbawienia alei Tadeusza Rejtana w Rzeszowie kategorii drogi powiatowej została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”).  Ad. 18  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad nadawania i zmiany nazw ulic, placów, parków i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXVIII/10/2016, stanowi załącznik nr 25 do protokołu).  



  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zasad nadawania i zmiany nazw ulic, placów, parków  i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”).  Ad. 19  Zdjęty z porządku obrad sesji.  Ad. 19a  Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 26 do protokołu).   Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, czy w skład komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. rozpatrywania wniosków  o dotację mogliby również wchodzić radni?   Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że szczegółowy tryb i zasady działania komisji określa Regulamin nadany przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaapelował do Pana Prezydenta, aby do składu komisji włączyć dwóch Radnych Miasta Rzeszowa.  Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:  Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych została przyjęta jednomyślnie (15 głosami „za”).   



  

Ad. 20  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XXVIII/11/2016, stanowi załącznik nr 27 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”).  Ad. 21  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXVIII/8/2016, stanowi załącznik nr 28 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”).  Ad. 22  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXVIII/7/2016, stanowi załącznik nr 29 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  



  

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”).  Ad. 23  Pan Henryk Wolicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXVIII/5/2016, stanowi załącznik nr 30 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”).  Ad. 24  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020”. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXVIII/19/2016, stanowi załącznik nr 31 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020” została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”).  Ad. 25  Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Narzędzia partycypacji społecznej  



  

w aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych jako kluczowy czynnik budowania silnej Europy” w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli na rok 2016, Działanie 2.1 Partnerstwo miast. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 32 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Narzędzia partycypacji społecznej w aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych jako kluczowy czynnik budowania silnej Europy” w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli na rok 2016, Działanie 2.1 Partnerstwo miast została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”).  Ad. 26  Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” w ramach naboru do Programu Interreg Polska - Słowacja na lata 2014-2020, Priorytet I: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza (granty standardowe). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  nr 33 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” w ramach naboru do Programu Interreg Polska - Słowacja na lata 2014-2020, Priorytet I: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza (granty standardowe) została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”).  Ad. 26a  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  nr 34 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 



  

Uchwała w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”).  Ad. 26a  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Rzeszowskiej Rady Seniorów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 35 do protokołu).  Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek o zdjęcie przedstawionego projektu uchwały z porządku obrad sesji i skierowanie go do rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa.  Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  Ad. 27  Podczas XXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące interpelacje, wnioski i zapytania:  Interpelacja Nr XXVIII/1/2016 – pisemna   „W imieniu mieszkańców Osiedla Słocina proszę o pilne rozpoczęcie prac w celu 
budowy chodnika wzdłuż drogi 1398R (rejon kapliczki Św. Rocha do skrzyżowania  
z ul. Walentego).” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Jerzy Jęczmienionka 
 Interpelacja Nr XXVIII/2/2016 – pisemna  

„Proszę o przejęcie przez Gminę Miasto Rzeszów od Powiatu Rzeszowskiego własności 
działki nr 446 w miejscowości Matysówka.  
Przypominam, że starosta powiatu pisemnie zobowiązał się do bezpłatnego przekazania ww. 
nieruchomości. Szybkie przejęcie ww. terenu umożliwi realizację budowy chodnika, zgodnie  
z wnioskami mieszkańców oraz Rady Osiedla.”  
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Jerzy Jęczmienionka 
 



  

Interpelacja Nr XXVIII/3/2016 – pisemna  
„W związku z projektem uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad 

udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta 
Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza (…) i w związku z uzasadnieniem do 
projektu uchwały, że „Na terenie Gminy Miasto Rzeszów od kilku lat WIOŚ odnotowuje 
przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie zawartości w powietrzu pyłu zawieszonego PM 
10, PM 2,5 oraz benzo (a) pirenu, proszę o informację nt. realizacji mojego poprzedniego 
wniosku dotyczącego zamieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Rzeszowa informacji (monitoringu) o czystości powietrza w naszym mieście. Po mojej 
wcześniejszej interpelacji nastąpiło przekierowanie na stronę internetową Urzędu 
Marszałkowskiego, gdzie jest taka informacja. Dlatego proszę, aby Miasto przygotowywało 
takie informacje o czystości powietrza w naszym mieście na stronie internetowej miasta. Myślę, 
że byłyby to informacje aktualne i bardziej dokładne (np. w okolicy zakładów drobiarskich  
Res-Drob).” 

 
Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Grażyna Szarama 
 Interpelacja Nr XXVIII/4/2016 – pisemna  „W związku z ogłoszeniem konkursów na dyrektorów  szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów proszę o informację czy skład komisji 
konkursowej, reprezentującej organ prowadzący jest stały.  

Ponadto proszę o informację, jaka jest liczba kandydatów na stanowisko dyrektora  
w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych na nową kadencję, a także czy są szkoły 
i placówki oświatowej, w których aplikację złożył tylko i wyłącznie dotychczasowy dyrektor.” 
 
Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Grażyna Szarama 
 Interpelacja Nr XXVIII/5/2016 – pisemna  „W związku z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, która daje samorządom prawo 
do kupowania usług medycznych wnioskuję o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 
Miasta Rzeszowa na 2017 r. na stomatologię w szkołach oraz programy profilaktyki zdrowotnej 
(szczepienia dla dzieci przeciwko pneumokokom i meningokokom).” 

 
Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Danuta Solarz 
 



  

Interpelacja Nr XXVIII/6/2016 – pisemna  „Mieszkańcy bloków wokół Przedszkola Publicznego Nr 41 przy ul. Dominikańskiej 
proszą o remont chodnika lub wykonanie oświetlenia w bieżącym roku budżetowym.”  

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Kotula 
 Interpelacja Nr XXVIII/7/2016 – pisemna  

„W związku z budową ulicy Bednarskiej zwracam się z zapytaniem o możliwość 
wprowadzenia do zakresu prac jednej z odnóg tej ulicy (około 10 metrów), która prowadzi do 
działek zamieszkałych przez mieszkańców (m. in. działki nr 909/3). Natomiast fragment drogi, 
o który pytam to działka nr 895. 
Muszę również zwrócić uwagę, iż działka o nr 895 była wymieniana w informacjach do 
mieszkańców jako zakres prac w budowie ul. Bednarskiej, jednak w chwili obecnej nie jest on  
w ogóle uwzględniony.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki 
 Interpelacja Nr XXVIII/8/2016 – pisemna  

„Na wniosek mieszkańców uprzejmie proszę o zainstalowanie bariery, która zabezpieczy 
osoby wychodzące z górnego kościoła na Staroniwie przed wpadnięciem do rowu, który znajduje 
się po prawej stronie od wyjścia z kościoła.  
Bardzo często osoby starsze chcą przejść w tym miejscu przez ulicę, jednak przy deszczowej 
pogodzie cofają się do tyłu, aby nie zostać ochlapanym przez nadjeżdżające pojazdy i wtedy 
istnieje zagrożenie, iż faktycznie wpadną do rowu.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki 
 Interpelacja Nr XXVIII/9/2016 – pisemna  „W imieniu stowarzyszenia rolkowego, które teren do treningów mają pod mostem zamkowym w Rzeszowie serdecznie proszę o „wybranie” i uporządkowanie terenu  z kamyczków, które zagrażają młodym sportowcom trenującym na rolkach. Ww. kamyczki znajdujące się pod filarem mostu zagrażają ćwiczącym (tzn. wpadają między koła rolek ćwiczącym mieszkańcom Miasta Rzeszowa).”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Witold Walawender 



  

Interpelacja Nr XXVIII/10/2016 – pisemna  „W wyniku remontu i rozbudowy hali Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego „Podpromie” im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie chciałbym zapytać: a) co się stanie z podmiotami, które działają w hali (dokładnie stowarzyszenia i firmy, które swoją działalność i siedzibie mają w hali na parterze) tzn. czy podczas rozbudowy wygasną im umowy dzierżawy? Warte podkreślenia jest fakt, iż znajdują się tam stowarzyszenia i firmy, które działają na rzecz mieszkańców Rzeszowa poprzez realizację koncertów itp. oraz działalność sportowa dzieci i młodzieży Rzeszowa. Znajdują się tam również podmioty m.in. Centrum Zabaw Fantazja, siłownia i agencje artystyczne. b) czy w efekcie rozbudowy i ewentualnym wygaśnięciu umów ww. podmiotów, Miasto ma inne lokale na kontynuowanie działalności wymienionych podmiotów?”   
Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Witold Walawender 
 Interpelacja Nr XXVIII/11/2016 – pisemna  

„W imieniu mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego serdecznie proszę o pozyskanie terenu 
przy fontannie obok Uniwersytetu Rzeszowskiego – Wydział Artystyczny na stworzenie 
skweru im. Andrzeja Listwana – muzyka i artysty, działającego w pobliskim budynku (obecnie 
URz).” 
 
Autorzy: Radni Miasta Rzeszowa: p. Wiesław Buż, p. Witold Walawender, p. Janusz 
Micał 
 Interpelacja Nr XXVIII/12/2016 – pisemna  „Problem dotyczy bezpiecznego korzystania z ul. Wiktora. Otóż na tej ulicy, ok. dwa lata temu, po interwencji Samorządowej Rady Osiedla Krakowska Południe, był wykonany remont zapadliska w jezdni. Wiemy, że tam jest jakiś problem pod powierzchnią. Efektem tego jest ponowne pojawienie się zapadliska. Ulica ma duże natężenie ruchu samochodów dojeżdżających na nasze osiedle, ale szczególnie na Osiedle Fr. Kotuli oraz skracających sobie dojazd do ul. Krakowskiej  i odwrotnie do Al. Witosa. Rada Osiedla Krakowska Południe zwróciła się w sprawie remontu tego odcinka do Miejskiego Zarządu Dróg. W  odpowiedzi otrzymaliśmy zapewnienie, iż  w czerwcu zostaną wykonane prace. Mamy lipiec.  W imieniu mieszkańców Osiedla Krakowska Południe i nie tylko, bardzo proszę Pana Prezydenta o spowodowanie wykonania potrzebnych prac w tym miejscu.”  Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Maria Warchoł 



  

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poprosił o wykonanie oświetlenia oraz chodnika od ul. Podleśnej do ul. Studzianki.  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - zapewnił, że inwestycja ta zostanie wykonana, jednakże priorytetem jest realizacja inwestycji na dużych ulicach tj. Herbowej, z której korzysta większa liczba mieszkańców Rzeszowa.   Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – poprosił o naprawienie zapadliska nawierzchni po lewej stronie ulicy Lubelskiej w kierunku Jasionki.  Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „W związku ze skargami mieszkańców Osiedla 1000-lecia na uciążliwość i skutki oddziaływania zakładów drobiarskich na strefę mieszkaniową, przedstawiciel właściciela Zakładów Drobiarskich Res-Drób w Rzeszowie poinformował, że właściciel zakładów 3 lata temu podjął działania zmierzające do jego przeniesienia poza strefę mieszkaniową. Do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło. Ponadto obiecał, że podejmie działania związane z ograniczeniem emisji uciążliwych zapachów. Częste interwencje Straży Miejskiej w Rzeszowie oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa nie skutkują. Jakie są możliwości Prezydenta Miasta, aby skutecznie ograniczyć negatywne oddziaływanie zakładu?”   Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że będzie działał w kierunku utrzymania dalszego funkcjonowania zakładu, który zabezpiecza miejsca pracy wielu mieszkańcom Rzeszowa.   Radna Pani Danuta Solarz – poprosiła o informację dotyczącą programu dofinansowania na budowę paneli fotowoltaicznych.  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że wniosek  o dofinansowanie na budowę paneli można składać do roku 2017. Dodał, że Miasto Rzeszów w ramach programu otrzyma dofinansowanie na budowę paneli fotowoltaicznych w wysokości 9 mln zł.   Ad. 28  Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 1 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. (sprawozdanie stanowi załącznik  nr 36 do protokołu).   Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania.  Na XXVIII sesji odbytej w dniu 12 lipca 2016 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła następujące uchwały:  



  

1. Uchwała Nr XXVIII/604/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  2. Uchwała Nr XXVIII/605/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r.  3. Uchwała Nr XXVIII/606/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r.  4. Uchwała Nr XXVIII/607/2016 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 237/5/2012 przy al. W. Witosa i ul.  J. Wiktora w Rzeszowie.  5. Uchwała Nr XXVIII/608/2016 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 277/14/2015 w rejonie skrzyżowania  ul. Podkarpackiej i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie.  6. Uchwała Nr XXVIII/609/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 „Kopiec Konfederatów Barskich” w Rzeszowie.  7. Uchwała Nr XXVIII/610/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 283/6/2016  w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie.  8. Uchwała Nr XXVIII/611/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz prawa własności znajdujących się na nich budynków  i budowli.  9. Uchwała Nr XXVIII/612/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.   10. Uchwała Nr XXVIII/613/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Fredry   w Rzeszowie.  11. Uchwała Nr XXVIII/614/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Konfederatów Barskich w Rzeszowie.  



  

12. Uchwała Nr XXVIII/615/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna  z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów.  13. Uchwała Nr XXVIII/616/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej i Cienistej.  14. Uchwała Nr XXVIII/617/2016 w sprawie zaliczenia niektórych dróg  w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.  15. Uchwała Nr XXVIII/618/2016 w sprawie pozbawienia alei Tadeusza Rejtana  w Rzeszowie kategorii drogi powiatowej.  16. Uchwała Nr XXVIII/619/2016 w sprawie zasad nadawania i zmiany nazw ulic, placów, parków i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Miasta Rzeszowa.  17. Uchwała Nr XXVIII/620/2016 w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.   18. Uchwała Nr XXVIII/621/2016 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej  z budżetu Miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.  19. Uchwała Nr XXVIII/622/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  Nr 1 w Rzeszowie.  20. Uchwała Nr XXVIII/623/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.  21. Uchwała Nr XXVIII/624/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.  



  

22. Uchwała Nr XXVIII/625/2016 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu  pn. „Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.  23. Uchwała Nr XXVIII/626/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Narzędzia partycypacji społecznej w aktywizacji  i rozwoju społeczności lokalnych jako kluczowy czynnik budowania silnej Europy” w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli na rok 2016, Działanie 2.1 Partnerstwo miast.  24. Uchwała Nr XXVIII/627/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” w ramach naboru do Programu Interreg Polska - Słowacja na lata 2014-2020, Priorytet I: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego  i kulturowego obszaru pogranicza (granty standardowe).  25. Uchwała Nr XXVIII/628/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.   Ww. uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 37 do nr 61 do protokołu.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa.  Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1210. Na tym protokół zakończono.  Protokołowała:  Anita Topolska – Kopala  Sprawdził: Dyrektor Biura Rady Miasta Rzeszowa  Mirosław Kubiak 

  Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa  Andrzej Dec 

 


