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Protokół Nr XXVII/1/2016 

z XXVII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 14 czerwca 2016 roku  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 

 
Na ustawowy stan 25 radnych w XXVII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło 

według listy obecności 23 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia XXVII sesji Rady 

Miasta i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i Jego Zastępców (lista 

obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, 

kierowników jednostek miejskich, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, 

Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 

przedstawicieli prasy, radia i telewizji, a także przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista 

obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  

Kolejno Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady 

Miasta (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Poinformował, że 

wpłynęły wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o następujące projekty 

uchwał: 

 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 125/33/2005 - I Staroniwa – Południe w Rzeszowie - jako pkt 9 a; 

 w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Rzeszów w znaku towarowym - jako  

pkt 26 a; 

 w sprawie rozpatrzenia skargi - jako pkt 26 b.  

 

          P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - w imieniu Prezydenta Miasta 

zgłosiła wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 113/21/2005 w rejonie 

ul. Marusarzówny i ul. Solskiego w Rzeszowie - jako pkt 6 a. Dodała, że projekt uchwały był 

prezentowany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta.  

 
 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - w imieniu 

Prezydenta Miasta zgłosił wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekty 

uchwał: 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na osiedlu 

Wilkowyja w Rzeszowie, na rzecz Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie, 

wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży - jako pkt 14 a; 

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Dołowej w Rzeszowie na 

cele budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - jako pkt 14 b. 
 

         Radny P. Konrad Fijołek - w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” zgłosił 

wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt 13, tj. projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe  

w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

Uzasadnił, że projekt uchwały został niewłaściwie przygotowany, jeśli chodzi o kwestię 

wejścia w życie uchwały. Zgodnie z brzmieniem przedłożonego dokumentu, uchwała 

wchodziłaby w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
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Województwa Podkarpackiego, czyli w połowie wakacji. Z uwagi na powyższe, jego zdaniem, 

procedowanie na dzisiejszej sesji ww. projektu uchwały mijałoby się z celem. Równocześnie 

zaproponował rozważenie zgłoszonego tematu przed kolejnymi wakacjami.    

 

           Radny P. Grzegorz Koryl - zgłosił wniosek przeciwny, wnosząc o pozostawienie 

tematu w porządku obrad.  

 

Przystąpiono do przegłosowania wniosków o zmiany w proponowanym porządku 

obrad: 

 

Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005 - I Staroniwa - 

Południe w Rzeszowie - jako pkt 9 a - został przyjęty jednogłośnie (19 głosami za). 

 

     Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na używanie nazwy Rzeszów w znaku towarowym - jako pkt 26 a - został przyjęty 

jednogłośnie (20 głosami za). 

 

Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi - jako pkt 26 b - został przyjęty jednogłośnie (20 głosami za). 

 

Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 113/21/2005 w rejonie 

ul. Marusarzówny i ul. Solskiego w Rzeszowie - jako pkt 6 a - został przyjęty jednogłośnie  

(20 głosami za). 

 

Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie, na 

rzecz Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny 

sprzedaży - jako pkt 14 a - został przyjęty jednogłośnie (18 głosami za).  

 

Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Dołowej w Rzeszowie na cele budowy nowej 

siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - jako pkt 14 b - został przyjęty jednogłośnie  

(20 głosami za). 

 

   Wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt 13, tj. projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 

użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów - został przyjęty większością 14 głosów, przy 8 głosach przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do protokołu).    

 

 Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Rzeszowa  

(z uwzględnieniem zmian):       

 
1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2015 r.      
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2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2015 r. (druk  

nr XXVII/7/2016). 

 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 

 

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

 

5. Oświadczenia i informacje. 

 

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2015 rok  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”     

 

     6a. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

           Nr 113/21/2005 w rejonie ul. Marusarzówny i ul. Solskiego w Rzeszowie. 

 

7. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 101/9/2005 - I „Staromieście - Brzeźnik - Zachód” w Rzeszowie (druk  

nr XXVII/13/2016). 

 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie  

- część III (druk nr XXVII/15/2016). 

 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 232/118/2011 Oprawa placu Instytutu Muzyki w Rzeszowie (druk nr XXVII/16/2016). 

 

      9a. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

             Nr 125/33/2005 - I Staroniwa - Południe w Rzeszowie. 

 

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 282/5/2016 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka  

i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część II (druk nr XXVII/14/2016). 

 

11. Uchwała w sprawie zasad nadawania i zmiany nazw ulic, placów, parków i innych 

terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Gminy Miasta Rzeszowa (druk  

nr XXVII/17/2016). 

 

12. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Rzeszowa ds. nadawania  

i zmiany nazw ulic, placów, parków i innych terenowych obiektów publicznych położonych 

na terenie Gminy Miasta Rzeszowa (druk nr XXVII/18/2016). 

 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy 

ul. Strażackiej w Rzeszowie (druk nr XXVII/1/2016). 

 

     13a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na osiedlu  

            Wilkowyja w Rzeszowie, na rzecz Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie, 

            wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. 
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     13b.Uchwała w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Dołowej  

            w Rzeszowie na cele budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ulic Staroniwskiej, Władysława IV, Stączka, Niezapominajek, Zimowit (druk  

nr XXVII/2/2016). 

 

15. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach Aleksandra 

Jagiellończyka, Ciasnej i Tulipanowej (druk nr XXVII/10/2016). 

 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

położonych przy ul. Żółkiewskiego w Rzeszowie (druk nr XXVII/3/2016). 

 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

18. Uchwała w sprawie zaliczenia ul. gen. Kazimierza Dworaka w Rzeszowie do kategorii dróg 

publicznych powiatowych (druk nr XXVII/4/2016). 

 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia na Osiedlu Zawiszy nowej filii 

Rzeszowskiego Domu Kultury (druk nr XXVII/5/2016). 

 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej 

przez Gminę Miasto Rzeszów (druk nr XXVII/9/2016). 

 

21. Uchwała w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (druk nr XXVII/11/2016). 

 

22. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk nr XXVII/12/2016). 

 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk nr XXVII/8/2016). 

 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Rynek 13, 14; wskazaną 

przez FORGAME Sp. z o.o.) 

 

25. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Piłsudskiego 44). 

 

25a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Rzeszów w znaku towarowym. 

 

25b.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

26. Interpelacje i zapytania. 

 

27. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

(Opinie i wnioski Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad XXVII sesji 

stanowią załącznik nr 7 do protokołu). 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  
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Ad 1 i 2. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zaproponował, aby pkt 1 i 2 

porządku obrad omówić łącznie, ze względu na obszerność i spójność dokumentów.  

(Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2015 rok, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikami, stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

(Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2015 rok (druk 

nr XXVII/7/2016), wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - dokonując prezentacji sprawozdania  

z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2015 rok, stwierdził: „Zgodnie z art. 267 ustawy  

o finansach publicznych, przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu 

Miasta Rzeszowa za 2015 rok. 

Zaplanowane w budżecie na 2015 r. środki zabezpieczyły prawidłowe utrzymanie 

i funkcjonowanie Miasta we wszystkich obszarach działalności bieżącej i pozwoliły na 

realizację ambitnych planów inwestycyjnych. 

Podstawowe informacje z zakresu wykonania budżetu Miasta za 2015 r. przedstawiają się 

następująco: 

1) wykonane dochody i przychody łącznie to 1 miliard 205 milionów zł, z tego: 

 dochody - 1 miliard 16 milionów zł,  

 przychody - 189 milionów zł,  

2) wykonane wydatki i rozchody łącznie to 1 miliard 182 miliony zł, z tego: 

 wydatki - 1 miliard 155 milionów zł,  

 rozchody - 27 milionów zł. 

Zestawienie graficzne nr 1 przedstawia szczegółowe wykonanie dochodów Miasta za 2015 rok, 

w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.  

Dochody ogółem zostały wykonane w 97% w stosunku do planu, z czego dochody bieżące 

wykonaliśmy w 100%, natomiast dochody majątkowe w 83 %.  

W porównaniu do 2014 r. dochody ogółem są wyższe o 47 mln zł, czyli o blisko 5%. 

W zestawieniu graficznym nr 2 przedstawiamy wykonanie dochodów bieżących w 2015 r.  

wg ważniejszych źródeł, w stosunku do wielkości planowanych. 

Wyższe niż szacowano wykonanie dochodów osiągnięto m. in. z tytułu: 

1) udziału w podatku PIT, 

2) podatku od czynności cywilnoprawnych, 

3) opłaty parkingowej. 

Jak wynika z wykresu, do budżetu Miasta w 100 % wpłynęły środki z tytułu subwencji ogólnej.   

Niższe niż szacowano zrealizowaliśmy dochody m. in. z tytułu: 

1) udziału w podatku CIT, 

2) środków na programy z Unii Europejskiej. 

Wpływy z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT łącznie wyniosły 233 mln zł i były wyższe niż  

w 2014 r. o 18 mln zł, tj. o 8% (zestawienie graficzne nr 3). 

Pragnę podkreślić, iż dochody z tytułu udziału w podatku CIT, mimo niewykonania  planu  

w omawianym okresie sprawozdawczym, w stosunku do wykonania 2014 r. były wyższe  

o 2,3 mln zł, co daje 13% wzrostu. 

Z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów, m.in. dla dzieci i młodzieży pozyskaliśmy 

ponad 9 mln zł, w ramach dochodów bieżących na:  

 Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Leonardo da Vinci oraz Erasmus  

w wysokości 1,8 mln zł,   

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 2,8 mln zł,  
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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 1,2 mln zł. 

Kolejne zestawienie nr 4 ilustruje strukturę dochodów majątkowych. 

Na dochody majątkowe w łącznej kwocie 152 mln zł składają się: 

 dotacje celowe w ramach środków z Unii Europejskiej - 120 mln zł, co stanowi  

79% dochodów majątkowych, 

 dochody ze sprzedaży majątku - 14 mln zł, tj. 9%, 

 subwencja z budżetu państwa - 12 mln zł, czyli 8%, 

 dotacje z budżetu państwa - 2 mln zł,  

 pozostałe dochody - 4 mln zł. 

Szczegółowe informacje o dochodach budżetu Miasta znajdują się w tabeli nr 1 sprawozdania 

oraz w części opisowej - charakterystyka dochodów.   

W tym miejscu wspomnę, że w 2015 r. do budżetu wpłynęły środki z Unii Europejskiej na: 

1)Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w wysokości 101,6 mln zł, z tego: 

 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum poprzez ograniczenie 

ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania” w wysokości  

84,7 mln zł, 

 Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic w kwocie 

15,9 mln zł, 

 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie w wysokości  

1,0 mln zł  

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - 17,7 mln zł, z tego: 

    Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan -  

   etap II - 15,1 mln zł,  

 Program infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego  

- 1,8 mln zł,  

 Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 

- 600 tys. zł, 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 200 tys. zł, 

3) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 700 tys. zł na rozbudowę sieci 

      kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa, część III. 

Strukturę przychodów wykonanych w 2015 r. przedstawia zestawienie graficzne nr 5.  

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie przychodów wyniosło 188,6 mln zł, co stanowi 

99,6 % wielkości planowanej, z tego: 

1) kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 60,3 mln zł, 

2) emisja obligacji - 75,0 mln zł, 

3) pożyczki - 3,0 mln zł, 

4) wolne środki - 50,3 mln zł. 

Przechodząc do omówienia wydatków, rozpocznę od porównania wydatków poniesionych  

w 2015 r. w stosunku do wydatków wykonanych w 2014 r. 

Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2014 - 2015 ilustruje zestawienie 

graficzne nr 6. 

Wydatki ogółem w 2015 r. wyniosły 1 mld 155 mln zł, a zatem w stosunku do 2014 r. wzrosły  

o 104 mln zł, w tym wydatki bieżące o 24 mln zł, a wydatki majątkowe aż o 80 mln zł.  

Dynamika wydatków ogółem w porównaniu do 2014 r. wynosiła 110%. 

W okresie sprawozdawczym na wzrost wydatków bieżących duży wpływ miało oddanie do 

użytku nowych obiektów, m.in. filii Rzeszowskiego Domu Kultury, żłobka i zespołu oświatowego 

na os. Bł. Karoliny oraz zwiększony zakres rzeczowy niektórych zadań, takich jak utrzymanie 

dróg, mostów, zieleni itp. 
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Strukturę wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2015 r. przedstawia zestawienie 

graficzne nr 7. 

Wykonanie budżetu po stronie wydatków zamknęło się kwotą 1 mld 155 mln zł, z tego wydatki 

na zadania własne Miasta stanowiły 95%. Pozostałe 5% to wydatki na zadania administracji 

rządowej oraz wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, a także porozumień z organami administracji rządowej. 

Na zestawieniu graficznym nr 8 przedstawiamy strukturę wydatków na finansowanie zadań 

własnych Miasta Rzeszowa w 2015 r. 

W minionym roku wydatki na zadania własne wyniosły 1 mld 103 mln zł, z czego: 

 66,7% stanowiły wydatki bieżące,   

 33,3 % wydatki majątkowe.  

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych wg działów 

klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie graficzne nr 9.  

Szczegółowo wydatki te zostały omówione w sprawozdaniu w części - charakterystyka 

wydatków.   

Jak co roku, najwięcej środków zostało przeznaczonych na utrzymanie placówek oświatowych. 

Na oświatę wydano 366  mln zł, co stanowi prawie 50% wydatków bieżących na zadania 

własne. Wydatki oświatowe stanowią największą grupę wydatków operacyjnych Miasta. 

Otrzymywana z budżetu państwa subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych, stąd konieczność 

dopłat ze środków budżetu Miasta.  

W 2015 r. dopłaty do subwencji oświatowej wyniosły 37 mln zł. 

W minionym roku na inwestycje, modernizacje i remonty w placówkach oświatowych wydano 

ponad 35 mln zł. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. takie inwestycje, jak: 

 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny, 

 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum 

Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego, 

 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem. 

Ponadto w szkołach i przedszkolach przeprowadzono różnego rodzaju remonty, począwszy od 

drobnych remontów, konserwacji i napraw, kończąc na remoncie sanitariatów, pomieszczeń 

szkolnych, wymianie instalacji elektrycznej, remoncie tarasów, ogrodzeń czy remoncie dachów.   

Dodam, że w sumie z budżetu Miasta na oświatę wydaliśmy kwotę 72 mln zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków remontowych zawarte są w tabeli nr 4 

sprawozdania.  

Jak co roku została przyznana także pomoc materialna uczniom. Na ten cel przeznaczyliśmy  

w 2015 r. prawie 4,9 mln zł. W ramach tej kwoty wypłacono: 

 1 197 stypendiów szkolnych, 

 1 449 stypendiów za wyniki w nauce, 

 315 stypendia za wybitne osiągnięcia,  

 39 zasiłków szkolnych. 

Drugą istotną grupę wydatków stanowią pomoc społeczna oraz polityka społeczna. Na zadania 

te wydatkowano ze środków samorządowych 87,9 mln zł, co stanowi 12 % wydatków bieżących.  

Kwota ta zabezpieczyła funkcjonowanie: 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

 domów pomocy społecznej, 

 ośrodków wsparcia oraz żłobków. 

Ponadto udzielona została pomoc pieniężna w wysokości 2,8 mln zł dla 128 rodzin zastępczych, 

w których przebywało 142 dzieci.  
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Środki z budżetu samorządowego przeznaczone były także na dożywianie dzieci w szkołach oraz 

na zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży. 

Zasiłkami i pomocą w naturze zostały objęte osoby fizyczne, które spełniały kryteria ustawy  

o pomocy społecznej i pozostawały w trudnej sytuacji życiowej. Tą formą pomocy zostało 

objętych ponad 3 000 osób. Na ten cel przeznaczyliśmy z budżetu Miasta 9,5 mln zł. 

Ważną pozycję w tej grupie wydatków stanowiły dodatki mieszkaniowe. W minionym roku na 

realizację tego zadania wydaliśmy 5,7 mln zł. Pomoc z tego tytułu uzyskało ponad 5 000 rodzin.  

Z budżetu Miasta zostały dofinansowane również organizacje pozarządowe działające  

w zakresie pomocy społecznej i realizujące zadania gminy. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 

1,6 mln zł. Środki zostały przekazane m.in. dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy  

im. Świętego Brata Alberta na prowadzenie kuchni dla najuboższych oraz zapewnienie miejsc  

w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.  

W 2015 r. zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej dofinansowywane były 

także z budżetu państwa na kwotę 16 mln zł. 

Na transport i łączność przeznaczono 79,7 mln zł, tj. 11% wydatków bieżących.  

W wydatkach bieżących tego działu ujęte zostały wydatki na utrzymanie dróg krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Na ten cel wydatkowano ponad  

19,9 mln zł. Ze środków tych sfinansowano m.in. bieżące naprawy i remonty dróg, chodników 

i obiektów mostowych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie i konserwację 

oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych. 

Zgodnie z umową na zakup usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego 

przekazano z budżetu Miasta kwotę ponad 56,6 mln zł. 

Ważną pozycję w miejskich wydatkach zajmuje również gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. W 2015 r. na utrzymanie m.in. kanalizacji deszczowej, rowów i potoków, 

oczyszczanie miasta, pielęgnację zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie  

4 jednostek realizujących te zadania, wydaliśmy ponad 72,3 mln zł, co stanowi prawie  

10 % wydatków bieżących.  

Znaczną część tych wydatków stanowią koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi. 

W 2015 r. zgodnie z podpisaną umową, do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej zostały przekazane środki w wysokości ponad 30,5 mln zł za usługi świadczone na 

rzecz Miasta. 

Ważne miejsce w życiu naszego Miasta zajmuje kultura. Na utrzymanie instytucji kultury, 

domów i ośrodków kultury wydaliśmy ponad 16,8 mln zł.  

Nie sposób wymienić wszystkich imprez, które miały miejsce w 2015 roku w tym obszarze  

działalności. Wymienię kilka największych: 

 Rzeszów Carpathia Festiwal, 

 Święto Paniagi, 

 Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury, 

 Festiwal Przestrzeni Miejskiej, 

 Źródła pamięci. Szajna - Grotowski - Kantor.  

Plan wydatków majątkowych został wykonany w wysokości 367 mln zł, co stanowi 94% kwoty 

planowanej. Wydatki na inwestycje poniesione w 2015 r. są wyższe o 80 mln zł w stosunku do 

2014 r., tj. o 28%.  

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 32%, czyli co trzecia złotówka 

wydana z budżetu Miasta została przeznaczona na inwestycje. 

Od wielu lat prowadzimy taką politykę, aby utrzymać wysoki poziom wydatków na inwestycje. 

Dynamikę inwestycji w latach 2003 - 2015 przedstawia zestawienie nr 10. 

W omawianym okresie wydatki inwestycyjne zwiększyły się z 54 mln zł do 367 mln zł, czyli 

prawie siedmiokrotnie. 
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Przypomnę Państwu, że kwota wydatków inwestycyjnych z ubiegłego roku osiągnęła poziom 

wydatków ogółem z 2003 r. (wydatki ogółem 2003 r. - 369 mln zł). 

Zestawienie graficzne nr 11 przedstawia źródła finansowania inwestycji w 2015 r. 

W 2015 r. głównymi źródłami finansowania inwestycji były: 

 środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120,4 mln zł, co stanowi  

32,8% wydatków inwestycyjnych, 

 kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 60,3 mln zł, tj. 16,4%,  

 obligacje w kwocie 75 mln zł, tj. 20,4%, 

 pożyczki - 3 mln zł, co stanowi 0,8%, 

 środki własne w wysokości 108,4 mln zł, co stanowi 29,6%. 

Zestawienie graficzne nr 12 ilustruje strukturę wydatków majątkowych własnych Miasta.  

Najwięcej środków zostało przeznaczone na: 

 Transport i łączność - 74,1 %, 

 Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - 9,7 %, 

 Gospodarkę mieszkaniową - 5,2 %, 

 Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 4,9 %, 

 Kulturę fizyczną - 2,2 %, 

 Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 1,2 %. 

Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w minionym roku należy zaliczyć następujące 

zadania: 

 Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową Mostu na rzece Wisłok 

-  113,2 mln zł, 

 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny - 24,8 mln zł, 

 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym - 20,3 mln zł, 

 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowe aglomeracji rzeszowskiej ResMAN- Etap II 

- 17,6 mln zł, 

 Rozbudowa Al. Gen. Sikorskiego - 10,7 mln zł, 

 Budowa drogi KDG i 1KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap I - 

8,6 mln zł, 

 Budowa budynku komunalnego - 4,5 mln zł, 

 Budowa Parku Papieskiego - 4,3 mln zł, 

 Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka -  1,4 mln zł, 

 Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina - 1,3 mln zł. 

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych w 2015 r. przedstawia tabela nr 5 

sprawozdania. 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia zestawienie graficzne nr 13. 

Zadania te finansowane były z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. W ubiegłym 

roku do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu kwota ponad 49 mln zł, co stanowi prawie  

5 % wykonanych dochodów ogółem.  

Plan zadań z zakresu administracji rządowej został wykonany zgodnie z decyzjami Wojewody 

Podkarpackiego. 

Strukturę rozchodów wykonanych w 2015 r. ilustruje zestawienie graficzne nr 14. 

Środki w wysokości 26,9 mln zł zostały przeznaczone na spłatę długu. Na wykup obligacji 

przeznaczono 23,0 mln zł, a na spłatę rat pożyczek 3,9 mln zł.  

Zobowiązania regulowane były terminowo i zgodnie z planem. 

Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej ilustruje zestawienie graficzne nr 15. 
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Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych nadwyżka operacyjna to różnica pomiędzy 

dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna jest najważniejszym 

syntetycznym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta.  

Poziom nadwyżki operacyjnej na koniec 2015 r. wyniósł 76 mln zł i był wyższy od wyniku 

bieżącego z 2014 r. o 26 mln zł, co stanowi 53% wzrostu. 

Na taki wzrost nadwyżki operacyjnej wpłynęło wykonanie dochodów bieżących w kwocie  

864,5 mln zł, wyższe niż w 2014 r. o 6 %, i wykonanie wydatków bieżących w kwocie  

788,5 mln zł, wyższe niż w 2014 r. o 3 %. 

Nadwyżka operacyjna wykonana w 2015 r. w wysokości 76 mln zł była wyższa od planowanej 

aż o 29 mln zł.  

Nadrzędnym zadaniem dla wszystkich służb Miasta Rzeszowa w 2015 r., podobnie jak w latach 

wcześniejszych, była dbałość o nadwyżkę operacyjną. W trakcie roku monitorowaliśmy z jednej 

strony kształtowanie się wydatków bieżących, z drugiej wielkość wpływów na konto budżetu 

Miasta.  

Bieżące wykonanie budżetu przyczyniło się do zwiększenia nadwyżki operacyjnej, a tym samym 

zapewniło wywiązanie się Miasta z podjętych wcześniej zobowiązań wobec Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego. 

Wynik budżetu za 2015 rok przedstawia zestawienie graficzne nr 16. 

W 2015 r. planowaliśmy deficyt budżetu na poziomie 162 mln zł. Zamknęliśmy rok budżetowy 

mniejszym deficytem w wysokości 139 mln zł, stanowiącym różnicę między dochodami ogółem  

i wydatkami ogółem.  

Deficyt ten jest niższy od planowanego o 23 mln zł. Zatem rzeczywisty deficyt osiągnięty na 

koniec roku stanowi 85,7 % wielkości planowanej. 

Zadłużenie Miasta na koniec 2015 roku wyniosło 646,0 mln zł (zestawienie nr17). 

Rzeczywista suma długu jest niższa od pierwotnie planowanej w budżecie Miasta o 35,8 mln zł.  

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dopuszczalny poziom zadłużenia oblicza się 

według wskaźnika, który dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym poziomie, 

w zależności od zdolności generowania nadwyżki operacyjnej, a także możliwości pozyskania 

dochodów ze sprzedaży majątku.  

Kształtowanie się limitu zadłużenia oraz wskaźnika obsługi zadłużenia zostało wykazane  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej Wysokiej Radzie na każdej sesji. W tym 

miejscu nadmienię, że w 2015 r. wskaźnik obsługi długu dla Rzeszowa był zawsze znacznie 

niższy od indywidualnego limitu zadłużenia i spełniał wymogi wynikające z ustawy o finansach 

publicznych.   

Kolejne zestawienie nr 18 ilustruje wysokość obu tych wielkości na koniec 2014 i 2015 r.  

Nadwyżka operacyjna w naszym Mieście utrzymuje się na wysokim poziomie, co świadczy  

o dobrej kondycji miejskich finansów.  

Dobrą sytuację finansową Miasta potwierdziła firma Fitch, nadając w kwietniu bieżącego roku, 

ponownie ratingi na poziomie A+ dla ratingu długoterminowego krajowego i BBB dla  

zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej. Perspektywa obu ratingów jest stabilna. Ocena 

poziomu ryzyka inwestycyjnego nadana przez firmę ratingową oznacza gwarancję terminowej 

spłaty rat kapitałowych i odsetek, niskie ryzyko kredytowe. Potwierdzenie ratingów 

odzwierciedla także utrzymujące się dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w Mieście oraz 

dobry stan lokalnej gospodarki Rzeszowa.  

Wysoka Rado! Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, obok sprawozdania  

z wykonania budżetu, mamy obowiązek przedstawić także sprawozdanie finansowe. 

Sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, którego opinia została 

przedłożona Wysokiej Radzie. 
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Sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego Miasta Rzeszowa 

przedstawią moi najbliżsi współpracownicy. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie przedłożonego 

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2015 rok i o udzielenie absolutorium.  

Proszę Państwa, wydaje mi się, że wyniki, które osiągnęliśmy w 2015 r., są chyba najlepszymi 

w historii Miasta Rzeszowa. To dzięki decyzjom Rady Miasta, dzięki Waszym decyzjom, 

sytuacja finansowa Rzeszowa jest dobra, a Miasto się rozwija. Myślę, że wszyscy dobrze 

spełniliśmy obowiązki wobec społeczności Miasta Rzeszowa. Dziękuję bardzo.” 

(Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

 

P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - dokonała prezentacji sprawozdania 

finansowego Miasta Rzeszowa za 2015 rok (materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

Następnie przedstawiła opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto 

Rzeszów za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015 (materiał stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu) oraz Uchwałę Nr IV/11/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Prezydenta Miasta Rzeszowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 

2015 rok (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).  

 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił informację  

o stanie mienia Miasta Rzeszowa wg stanu na dzień 31.12.2015 r.  

 

P. Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta - przedstawił 

opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 3 czerwca 2016 r. dotyczącą sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Rzeszowa za 2015 rok oraz wniosek o udzielenie Prezydentowi Miasta 

Rzeszowa absolutorium za 2015 rok (materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu).  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił Uchwałę Nr IV/43/2016 

z dnia 8 czerwca 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa  

o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rzeszowa (uchwała stanowi załącznik nr 15 

do protokołu). Przypomniał, że wszyscy radni otrzymali dokumenty będące przedmiotem obrad 

„sesji absolutoryjnej”.  

 

P. Stanisław Ząbek - Przewodniczący Komisji Ekonomiczno - Budżetowej Rady 

Miasta - przedstawił opinię Komisji dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 

Rzeszowa za 2015 rok (opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu).  

 

Radny P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości - stwierdził: „Budżet ma złożoną naturę i wysoki poziom skomplikowania 

różnego rodzaju zależnych od siebie elementów. W związku z tym ocena wykonania budżetu 

również jest złożona i ma wiele aspektów, na które warto zwrócić uwagę. Rzeczywiście, niektóre 

elementy budżetu, o których była tutaj mowa, zasługują na uznanie i pochwałę. Mam tu  

w szczególności na myśli nadwyżkę operacyjną, którą w tym roku udało się wypracować. Jest 

to faktycznie ten czynnik, który należy uznać za pozytywny, podobnie jak mniejszy niż 

planowano deficyt budżetowy. Jeśli chodzi o deficyt budżetowy, ma on szczególnie duże 

znaczenie i rangę w obecnej sytuacji finansowej Rzeszowa. Nasz Klub, gdy uchwalaliśmy 

budżet Miasta na 2015 rok, bardzo mocno podkreślał i zwracał uwagę na jeden z elementów, 

który napawa nas szczególną troską. Mowa tu o zadłużeniu i o tym, jak duży dług  ciąży na 

naszym mieście. Zgodnie ze sprawozdaniem, z którym się zapoznaliśmy, zadłużenie wzrosło  

o 110 000 303 zł. Jest to bardzo wysoki wzrost. Dlatego nasz Klub, przy dyskusji  
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o sprawozdaniu z wykonania budżetu i absolutorium, chce zwrócić uwagę na te kwestie. O ile 

na koniec 2014 r. poziom zadłużenia wynosił 535 000 745 zł, o tyle na koniec grudnia 2015 r. 

zadłużenie wyniosło już 646 049 000 zł. Nasz Klub dalej ma obawy o to, jak ten dług będzie 

spłacany. Co roku, według sprawozdania, 12 mln zł zostaje wydatkowane na obsługę długu. 

Jest to duża kwota. Dlatego z tej perspektywy, niższy deficyt niż zakładano jest dobrą 

wiadomością. Nie mniej jednak na każdego mieszkańca Rzeszowa przypada jakby 3 454 zł 

zadłużenia. Taka liczba wychodzi, gdy podzielimy kwotę długu przez liczbę mieszkańców. Jest 

to wysoka kwota w stosunku do sytuacji Miasta. Kolejnym elementem, na który chciałem 

zwrócić uwagę, jest kwota dochodów majątkowych. Przewodniczący Komisji Ekonomiczno - 

Budżetowej wspomniał, że kwota ta jest niższa od planowanej. Rzeczywiście jest niższa, 

ponieważ zakładane w budżecie na 2015 rok dochody majątkowe wynosiły 324 mln zł, a na 

koniec roku - 182 mln zł. W ciągu roku kwota ta uległa zmianie o 142 mln zł. Stąd pytanie do 

Pana Prezydenta, dlaczego o taką kwotę przeszacowano wstępne ustalenia w tej części 

budżetu? Również na poziomie 77 % mieliśmy wykonanie po stronie dochodów od osób 

prawnych. Tutaj też nie mieliśmy takiego wykonania, jakiego wszyscy byśmy oczekiwali. Są też 

inne elementy, na które Rada Miasta zwracała uwagę. Jako przykład podam przebudowę 

basenów na ROSiR. W planie na 2015 rok Rada Miasta uchwaliła środki finansowe  

w wysokości 1,4 mln zł. Po zmianach w ciągu roku ta kwota skurczyła się do 20 tys. zł, z czego 

wykonano jedynie 81 %. To są te elementy, które budzą nasze wątpliwości, i na które chcemy 

zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, o którą pytałem, to informacja o spółkach miejskich. Jaka jest 

kondycja finansowa spółek miejskich? Prosimy, żeby taka informacja dotarła do wszystkich 

radnych.” 

 

P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Jeśli chodzi o przyrost długu, 

rzeczywiście o 110 mln zł w roku ubiegłym dług nam się zwiększył. Ale przypomnijmy sobie 

realizację trzech bardzo istotnych zadań, które w ostatnich latach realizowaliśmy. Był to „duży 

transport”, rozbudowa inteligentnego systemu transportowego i most. Te trzy zadania 

realizowaliśmy przede wszystkim tak ostro w ostatnich trzech latach. Łącznie te zadania 

wynosiły 515 mln zł, z tego środki unijne 415 mln zł, a wkład własny 98 mln zł. I te 98 mln zł 

realizowaliśmy przede wszystkim w ub. r. Jak Państwo pamiętacie, wszystkie trzy zadania były 

realizowane w takim trybie, że najpierw były zaliczki na środki unijne. Najpierw w 100 % 

realizowaliśmy i finansowaliśmy wydatki środkami unijnymi. Gdy przyszedł moment 

zakończenia tych inwestycji, w r. ub. trzeba było właściwie wydać prawie 98 mln zł.  I to jest 

właśnie przyczynek tego, że przyrost długu w r. ub. był taki znaczący. Jeśli chodzi o środki 

unijne, w 2013 r. wpłynęło 153 mln zł, w 2014 r. - 124 mln zł i 120 mln zł w 2015 r. Czyli ten 

układ wpływu środków unijnych był malejący i przyszedł moment, tak jak powiedziałam, 

wydania środków własnych. Ponadto 110 mln zł przyrostu długu, przy 360 mln zł inwestycji  

w danym roku, to też nie jest nadzwyczajna sytuacja - 110 mln zł kredyt,  120 mln zł środki 

unijne, reszta środki własne. Więc wydaje mi się, że nie musimy tutaj w taki negatywny sposób 

na to patrzeć. Co do obsługi długu, te 12 mln zł, daje nam wskaźnik poniżej 2 %, jeśli chodzi  

o oprocentowanie. Jest to więc bardzo korzystne oprocentowanie. Żeby zawsze takie udało się 

utrzymać.” 

 

P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - wyjaśnił: „Jeśli chodzi o dochody z tytułu 

udziału w podatku CIT, rzeczywiście ta pozycja nie jest wykonana zgodnie z planem, bo plan 

był pewnie za wysoko założony. Ale jest wzrost prawie o 13 % do zeszłego roku, a więc sytuacja 

pozytywna.” 

 

Radny P. Robert Homicki - odnosząc się do wystąpienia Radnego P. Marcina Fijołka, 

powiedział: „Nie rozumiem filozofii postępowania Pana Radnego, bo z jednej strony w swojej 
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wypowiedzi położył akcent na długi, a z drugiej strony Klub Radnych PiS wnosi  

o wprowadzanie różnego rodzaju ulg, np. w przejazdach środkami MPK. Skoro tak bardzo 

troszczycie się o budżet i skoro tak bardzo leży Wam na sercu zadłużenie Miasta, to skąd takie 

rozdawnictwo i populizm?”    

 

Radna P. Jolanta Kaźmierczak - Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej - stwierdziła: „Budżet Miasta Rzeszowa za 2015 rok w kwocie 1 155 mln zł, to 

budżet miasta nowoczesnego, budżet miasta przyszłości. Na takie miano wskazują wydatki 

majątkowe, które zostały poniesione na inwestycje. Czyli, jak słyszeliśmy, wydatki w wysokości 

367 mln zł i nadwyżka operacyjna w kwocie 76 mln zł. A zadłużenie, o którym mówił tutaj 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS jest w wysokości kontrolowanej i bezpiecznej, na takiej 

wysokości, jaką utrzymują samorządy, które starały się i pozyskały dofinansowanie unijne. 

Właśnie za to, że tyle pozyskaliśmy środków unijnych z poprzedniej perspektywy unijnej, które 

skumulowały się w ostatnim roku, należy się uznanie dla Pana Prezydenta. Inwestycje, które 

były zrealizowane w poprzednim roku, to przede wszystkim Most im. Tadeusza Mazowieckiego, 

którego jako Rada Miasta byliśmy inicjatorem. Klub Radnych PiS popierał tą inicjatywę. 

Później Pan Prezydent podjął ryzyko i ogłosił przetarg, nie mając jeszcze zapewnienia środków 

unijnych. Składam za to wielkie uznanie dla Pana Prezydenta. Inwestycja, która w ub. r. 

najbardziej wskazuje na skonsolidowanie środków, to właśnie Most im. T. Mazowieckiego -  

114 mln zł. Następne inwestycje to przebudowa ul. Sikorskiego, program transportowy  

w zakresie obsługi obszarowego sterowania ruchem, Resman. Inwestycje zrealizowane ze 

środków unijnych, to kwota 238 mln zł. To są inwestycje prorozwojowe. Inwestycjami 

prorozwojowymi są także inwestycje zrealizowane ze środków własnych, np. budowa zespołu 

oświatowego przy ul. Bł. Karoliny - 24 mln zł, przedłużenie ul. Rejtana, uzbrojenie i drogi na 

strefie Dworzysko. Budżet ub. r. jest naprawdę przemyślany, prorozwojowy. Dlatego Klub 

Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem 

absolutorium. Jedynym cieniem, jaki kładzie się na inwestycjach miejskich, jest - jak tu było już 

mówione - przebudowa basenów ROSiR. Ale jest szansa w tym roku i przyszłym na 

zrealizowanie tej inwestycji, na co liczymy.”    

 

Radny P. Konrad Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” -  

powiedział: „To jest moment wielkiej satysfakcji, o czym wspominał Pan Prezydent w swoim 

wystąpieniu. To jest rok rekordowy w historii naszego miasta. Chciałbym żebyśmy mieli  

w przyszłości jeszcze wiele takich rekordów. Ale powiedzmy sobie szczerze, że w ciągu ostatnich 

14 lat jest to najlepsze sprawozdanie w historii Rzeszowa. Myślę, że opozycja w tym 

historycznym momencie, chociaż raz, powinna mieć odwagę pokazać swoją konstruktywność. 

Pokazać i dać sygnał mieszkańcom Rzeszowa, że 2015 rok był najlepszym w historii naszego 

miasta i zagłosować za absolutorium. Opozycja powinna odważnie powiedzieć mieszkańcom, 

że to był najlepszy rok w historii Rzeszowa. - Efekt wspólnej pracy. Efekt odwagi Pana 

Prezydenta, który podejmował odważne i ryzykowne decyzje. Ale to się opłaciło i zaowocowało 

najlepszym rokiem w historii naszego miasta. Te dane były dzisiaj prezentowane. Nie chciałbym 

więc wracać do szczegółów i mówić, że te 367 mln zł na inwestycje były bardzo zrównoważone, 

jeśli chodzi o źródła pozyskiwania środków. Chciałbym też rozwiać wątpliwości Pana 

Przewodniczącego Klubu Radnych PiS, tak aby mógł dzisiaj zagłosować za sprawozdaniem  

z wykonania budżetu. Jestem bowiem głęboko przekonany o tym, że Pan Radny Marcin Fijołek 

uważa budżet Samorządu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok za bardzo dobry. Myślę, 

że Pan Radny to potwierdzi. A ten budżet zakłada, jak Państwo wiecie, 133 mln zł deficytu. Nie 

sądzę, żeby Pan Radny uważał to za dramat dla budżetu Województwa. Budżet Samorządu 

Województwa zakładu obsługę długu w wysokości 14 mln zł rocznie, a nie 12 mln zł jak nasz 

budżet. I jestem pewien, że Pan Radny Marcin Fijołek uważa, że jest to bardzo dobry budżet,  
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i że nie ma zagrożenia dla budżetu Samorządu Województwa. Stąd jestem przekonany, że te 

dane pozwolą Panu Radnemu śmiało dzisiaj zagłosować za historycznym sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2015 rok, o co gorąco proszę opozycję.” 

 

Radny P. Waldemar Kotula - nawiązując do wypowiedzi Radnej P. Jolanty 

Kaźmierczak - Przewodniczącej Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, powiedział: „Nie 

mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że Resman i etap II budowa WiMAX-u, była inwestycją 

prorozwojową. Nie wiem, czy Pani Radna orientuje się, ile osób korzysta z inwestycji, która 

kosztowała 17,6 mln zł? - Korzysta 322 osoby. Takie dane zarejestrowano do tej pory. Czyli na 

jednego użytkownika przypada 54 658 zł. Myślę, że za tą kwotę moglibyśmy podłączyć 

światłowody dla tych 322 użytkowników. Przed tą inwestycją ostrzegaliśmy, zwracając uwagę, 

że budujemy fabrykę dyskietek w momencie, gdy wszyscy już korzystają z pendrivów. Państwo 

będą się pewnie bronić, mówiąc, że z tego korzystają szkoły. Ale tak nie jest. Szkoły nie 

korzystają z WiMAX, tylko z łącza podstawowego, a WiMAX służy tylko w momencie awarii 

łącza podstawowego.”  

 

Radna P. Danuta Solarz - zapytała, z jakiego powodu wpływy z podatku CIT są 

mniejsze niż zakładano? Powiedziała: „Doceniając rzetelność przedłożonego sprawozdania 

finansowego i wygospodarowanie większej nadwyżki, musimy jednak cały czas mówić o tym 

narastającym długu, ponieważ ta kwestia budzi nasze obawy. Nasza uwaga skupiona jest na 

budżecie, który zamknął się deficytem w wysokości 139 mln zł. Wprawdzie jest on mniejszy niż 

zakładano, ale ciągle jest wysoki. Ten duży deficyt jest tylko w części pokrywany z wolnych 

środków. Wiemy, że w 2015 r., bo podjęliśmy taką uchwałę, Miasto wyemitowało obligacje  

o wartości 75 mln zł, z terminem wykupu dość odległym, bo na lata 2023 - 2028.  Czyli można 

powiedzieć, że następne pokolenie będzie to spłacać. Dług wzrósł o 110 mln zł, mimo że Miasto 

spłaciło prawie 27 mln zł w ciągu roku. Obsługa długu też kosztuje. Co prawda mniej niż  

w ub. r., ale odsetki zmalały z tego powodu, że banki mają dużo pieniędzy. Odsetki są niższe, 

ale jednak będą rosły, dlatego że i kwota długu rośnie. Nie należy się też spodziewać obniżki 

stóp procentowych, bo one też będą rosły. Wzrost długu będzie generować wzrost kosztów jego 

obsługi. Powtarzana jest tu taka opinia, że musimy się zadłużać, bo mamy możliwość 

pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Rzeczywiście tak jest, tylko cały czas musimy mieć 

na uwadze, że musimy się odpowiedzialnie zadłużać, bo następne pokolenia będą ten dług 

spłacać.” 

 

P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Słuchając 

prezentacji Pana Prezydenta, dało się zauważyć dwa główne niedomagania wykonania 

ubiegłorocznego budżetu. Po pierwsze, nie zostało przedstawione, jak wyglądała realizacja 

dochodów w stosunku do planu. Brak takiego porównania sugeruje, że tam pewnie było nie 

najlepiej. Druga sprawa dotyczy zadłużenia Miasta. Nie pokazano tu dynamiki zadłużenia, co 

też pewnie trzeba odczytywać, że nie ma się czym chwalić. W moim odczuciu te dwie kwestie 

mogą zastanawiać. Jeśli chodzi o pozostałe elementy wykonania budżetu, myślę, że dobrze 

wypadają.” W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę na celowość wzorowania się  

i szukania rozwiązań z innych miast, jeśli chodzi o budowę basenów i aquaparków. Krytycznie 

ocenił wypowiedź Radnego P. Roberta Homickiego. Wskazał, że w innych miastach samorządy 

wprowadzają różnego rodzaju ulgi i darmowe przejazdy środkami miejskiej komunikacji 

zbiorowej. Stwierdził: „Proponowałbym, aby rozeznać, jak to jest w innych miastach,  

np. w Krakowie, Kielcach czy Opolu. Myślę, że warto podpatrzeć, jak innym się to udaje i może  

u nas też wprowadzić niektóre rozwiązania, a nie tak bez dyskusji ściągać temat z porządku 

obrad sesji.” 
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P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odnosząc się do wypowiedzi radnych, 

powiedział: „W okresie, gdy Radny Pan Waldemar Szumny był Przewodniczącym Rady Miasta, 

budżet Rzeszowa wynosił ok. 300 mln zł. W tej chwili budżet wzrósł do 1 200 000 000 zł. Na 

szkoły, na remonty, wydawano wtedy 840 tys. zł. W tej chwili wydaje się 72 mln zł. Jeśli chodzi 

o szpital, był on zadłużony na 18 mln zł. W tej chwili szpital nie jest zadłużony. Planujemy tu 

kolejne inwestycje na 20 mln zł. Odnośnie basenów prowadzimy stosowną politykę. Jeśli mamy 

budować żłobek, przedszkole, szkołę czy trasę komunikacyjną, to wybieramy takie zadania  

w pierwszej kolejności. Pełniąc obowiązki prezydenta i funkcję radnego, trzeba zastanowić się 

nad tym, co jest najbardziej potrzebne dla mieszkańców. Decyzje o finansowaniu zadań 

podejmowane były po dogłębnej analizie finansów, jak też po uzgodnieniu z Panią Skarbnik  

i moim zastępcą Panem Markiem Ustrobińskim. Oczywiście basen też jest potrzebny, ale są 

baseny w Rzeszowie. Będziemy je rozbudowywać. Nie zmienię zdania co do tego, iż fakt, że 

Rzeszów się rozwija, to zasługa mieszkańców. To zasługa Rady Miasta, zasługa wszystkich 

radnych tej kadencji, jak i poprzednich.” 

 

    P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - nawiązując do 

wypowiedzi Prezydenta Miasta P. Tadeusza Ferenca, odpowiedział: „Gdy budżet Miasta 

wynosił ok. 300 mln zł, byłem Przewodniczącym Komisji Ekonomiczno - Budżetowej, a nie 

Przewodniczącym Rady Miasta. Z całą Komisją robiliśmy wszystko, żeby te kwoty zwiększyć. 

Będąc Przewodniczącym Rady Miasta w 2006 r., czyli 10 lat temu, podejmowałem działania, 

które miały na celu zwiększanie dochodów i zwiększanie środków unijnych. Takie działania 

podejmuję do dzisiaj. Dowodem tego może być spotkanie w ub. tygodniu, tu na tej sali, 

dotyczące pozyskiwania nowych funduszy.”  

 

P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - stwierdził: „Jeśli chodzi o działania moich 

poprzedników, zdecydowanie twierdzę, że były prawidłowe w tych warunkach, jakie wówczas 

istniały.”  

 

P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - poinformowała: „W zestawieniu nr 2 jest 

pokazany CIT w odniesieniu do planu. Jest pokazane, że rzeczywiste wykonanie wynosi 18 700 

tys. zł, a plan był 24 100 tys. zł. Rzeczywiście, planowane kwoty były szacowane na podstawie 

założeń do budżetu państwa, i faktycznie ta pozycja była nieco przeszacowana. Ale wpływ CIT-

u do budżetu, w stosunku do 2014 r., ma bardzo imponującą dynamikę – 113 %. Jest to chyba 

największa dynamika we wszystkich podatkach, bo PIT ma 107 %, podatek od nieruchomości 

odpowiednio 103 %. Owszem, planowana kwota była nieco przeszacowana, ale wykonanie jest 

w porządku.” 

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Wielokrotnie 

uczestniczyłem w debacie absolutoryjnej. Zawsze tak jest, że opozycja odnosi się bardziej do 

tego, co się jej w przyjętym budżecie nie podoba, a nie do tego jak on został wykonany. Ale to 

naturalne. Zawsze tak było i pewnie tak będzie. Bardziej oczekiwałbym, że głos będzie taki: - 

„Ten budżet nie bardzo nam się podoba, bo nie mieliśmy wystarczającego wpływu na to, jaki 

on ma kształt. Zatem nie głosujemy za absolutorium. Ale nie głosujemy również przeciw, bo nie 

ma do tego żadnych powodów.” Rozumiem, że z natury prawem opozycji jest przynajmniej 

wstrzymanie się. I tego  spodziewałbym się, uznając, że taki jest schemat funkcjonowania  

w polityce, tutaj u nas. Jeszcze parę takich drobnych uwag. Odnosimy się, udzielając lub nie 

udzielając absolutorium, do budżetu uchwalonego na 2015 r. Zatem zarzuty co do tego, że na 

początku 2015 r. mieliśmy ambitne plany, ale w grudniu czy przez cały rok je modyfikowaliśmy 

na skutek różnych okoliczności, w szczególności takich, o jakich mówiła Pani Skarbnik, a więc 

zbyt optymistycznych wskaźników przekazanych nam przez Ministerstwo Finansów, są 
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nieuprawnione. Porównujemy wykonanie budżetu z planem budżetu, nieraz modyfikowanym  

nawet w ostatniej chwili. Co do wielkości długu, on jest rzeczywiście wysoki, ale musimy 

odnosić się do sytuacji innych miast, a także sytuacji w naszym kraju. Otóż, nie robimy tego, co 

często praktykują inne miasta, czyli ukrywają zadłużenie, wnoszą je do spółek albo domagają 

się zmiany przepisów, żeby mogli miasto bardziej zadłużyć. My tego nie robimy. Uznajemy, że 

te przepisy, które obowiązują dzisiaj, są jakąś barierą, która ochrania nas przed 

nieodpowiedzialnym i zbyt dużym zadłużeniem. I dobrze, że są takie przepisy. Oczywiście można 

powiedzieć, że jest pewne ryzyko, że w następnych latach będą trudności ze spłatą długu. 

Dlatego, że opieramy nasze decyzje o zaciąganiu długów o stan obecny i prognozę tego, czego 

w gospodarce możemy się spodziewać, ale nie ma jasności, jak gospodarka będzie się rozwijać 

w najbliższych latach. Co więcej niektórzy ekonomiści twierdzą, że grozi nam zapaść. Nie będę 

ukrywał, że sądzę, iż może się tak zdarzyć na skutek działań obecnego rządu. Zamiary, czego 

niewielką namiastkę tu mieliśmy, żeby rozdawać publiczne pieniądze mogą spowodować, że 

będzie problem w gospodarce. Problem, że CIT, który jest przecież zyskiem przedsiębiorstw  

i PIT, który pochodzi z zarobków pracowników będą mniejsze niż teraz. Co więcej sytuacja 

ekonomiczna samorządów może pogorszyć się jeszcze z innego powodu. Nasilają się tendencje 

do tego, żeby przekazywać samorządom zadania bez odpowiedniego finansowania albo 

centralizować pewne zadania, które do tej pory samorządy skutecznie wykonywały. To 

spowoduje, że będziemy mieć znacznie mniejsze budżety i mniejsze możliwości spłacania 

zadłużenia czy zadłużania się. Chciałbym wierzyć, że ta pesymistyczna prognoza się nie ziści, 

że Polska będzie się rozwijać w tempie dotychczasowym. Chciałbym wierzyć, że nasze miasto 

w ślad za tym będzie dysponowało środkami, które pozwolą nie tylko inwestować, ale i spłacać 

zadłużenie. Dlatego wydaje mi się, że ten rekordowy budżet, rekordowe wydatki inwestycyjne, 

stanowią podstawę do tego żeby cieszyć się z tego, co się wydarzyło w 2015 r. i przyjąć to 

sprawozdanie. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie spodziewam się, że opozycja będzie głosować 

za absolutorium, ale my oczywiście będziemy głosować za przyjęciem sprawozdania i za 

udzieleniem absolutorium .” 

 

P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do 

wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta P. Andrzeja Deca, powiedział: ”Nie zgadzam się 

z zaprezentowaną filozofią, że opozycja musi być za nie udzieleniem absolutorium. Rok 

rekordowy może pokazać, że można postąpić wbrew tej, nie zawsze mądrej, logice.”   

 

P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - nawiązując do 

wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta P. Andrzeja Deca, stwierdził: „Mówimy  

o wykonaniu budżetu za rok ubiegły. A Pan Przewodniczący nawiązuje do polityki rządu, 

używając słowa zapaść, co jest w ogóle oderwane od rzeczywistości. Jak wiemy, po 8 latach 

rząd robi działania naprawcze i dobra zmiana jest wprowadzana po to, żeby nie nastąpiła 

zapaść. To, co Pan Przewodniczący nazywa rozdawnictwem, czyli np. program 500 +, jest 

bardzo chwalone przez naszego Prezydenta na forum ogólnokrajowym i prosiłbym, żeby takich 

słów nie używać.”    

 

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

przedmówcy, powiedział: „Ja się nie odnosiłem do programu 500 +. Generalnie rzecz biorąc, 

aczkolwiek bez szczegółów, popieram ten program.” 

 

P. Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - powiedział: „Chciałem 

zwrócić uwagę na fakt, że Komisja Rewizyjna w swojej opinii bardzo precyzyjnie, m.in. na str. 

4, odnosi się do wszystkich kwestii poruszonych we wcześniejszym wystąpieniu 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta P. Waldemara Szumnego. Nie ma żadnych manipulacji 
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ani wątpliwości co do przedstawionych danych. Te dane zawarte są w opinii biegłych 

rewidentów i w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tam są bardzo precyzyjnie podane 

wskaźniki zadłużenia i wykonania budżetu. Proszę nie sugerować opinii publicznej, że jest jakaś 

nieprawidłowość.” 

 

Radny P. Robert Homicki - powiedział: „Wszyscy na tej sali wiemy, że tak naprawdę 

nie ma firmy dobrze rozwijającej się, która nie miałaby dofinansowania z zewnątrz, z emisji  

z obligacji czy z kredytu. Radni PiS również doskonale o tym wiedzą. Jeżeli przyrównamy 

Rzeszów do dobrze prosperującej firmy, to w tym kontekście zachęcam radnych PiS do 

głosowania za absolutorium.”       

 

Przystąpiono do głosowania:     

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa 

za 2015 rok - została przyjęta 15 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych, 

bez głosów wstrzymujących. 

 

Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 

2015 rok - została przyjęta 15 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych, bez 

głosów wstrzymujących. 

 
P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - podziękował za udzielenie absolutorium. 

Równocześnie zachęcił Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości do lepszej współpracy, na 

rzecz dobra Rzeszowa i jego mieszkańców.    

 

P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powitał P. Krystynę 

Wróblewską - Posła na Sejm RP i poprosił u udzielenie jej głosu podczas dzisiejszych obrad.  

 

P. Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP - złożyła gratulacje Prezydentowi 

Miasta Rzeszowa w związku z udzielonym absolutorium. Doceniła fakt zaproszenia do 

współpracy radnych z Klubu PiS. Dodała: „Mam nadzieję, że Rzeszowski Obszar Funkcjonalny  

będzie się rozwijał, i że pieniądze zaplanowane w Regionalnym Programie Operacyjnym będą 

służyć Miastu Rzeszów, jak i ościennym gminom. Tego Państwu życzę. Jestem przekonana, że 

Miasto Rzeszów będzie jeszcze bardziej się rozwijać. Jako Poseł na Sejm RP i jako rodowita 

rzeszowianka będę to wspierać”.     

 

Ad 3. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że został ogłoszony 

jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814).  

W związku z tym zostanie dokonana autopoprawka do uchwał, polegająca na tym, że we 

wszystkich uchwałach podejmowanych na dzisiejszej sesji, w których jest odwołanie do 

ustawy o samorządzie powiatowym, zostanie zmieniona odpowiednio podstawa prawna.   

 

            P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (projekt 

uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 

 



18 
 

          P. Jolanta Kaźmierczak - Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania 

Funduszy Unijnych - poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony 

projekt uchwały. Następnie poruszyła kwestię budowy mostu łączącego ul. Żeglarską  

z ul. Grabskiego. Przypomniała, że Komisja w kwietniu br. negatywnie zaopiniowała budowę 

ww. mostu. W odpowiedzi na wniosek, Komisja została poinformowana, że jeśli chodzi o to 

zadanie, przesunięcie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej z roku 2020 na 2017 

umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji realizacji inwestycji. Zwróciła się  

o udzielenie wyjaśnień w kwestii rozbieżności między wnioskiem Komisji a udzieloną 

odpowiedzią. Dodała, że zgłosi wniosek, aby w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji, 

gdzie jest uwzględniony most łączący ul. Żeglarską z ul. Grabskiego w miejsce nazwy „most” 

wpisać nazwę „kładka”.  

 

            Radny P. Robert Kultys - odnosząc się do poruszonego tematu, powiedział: 

„Sugerowałbym, żeby przemyśleć sprawę budowy kładki łączącej ul. Żeglarską z ul. 

Grabskiego. Kładka nie jest tam potrzebna. To są tereny zielone, rekreacyjne i nie powinny być 

zabudowane żadnymi budowlami nad Wisłokiem. Natomiast odnośnie przesunięcia środków na 

przygotowanie dokumentacji na budowę mostu w ramach tzw. obwodnicy południowej, 

przypomnę, że jest to o tyle ważne, że tak naprawdę w najbliższym czasie waży się, czy w ogóle 

będziemy mieli szansę wykonać tę inwestycję. Jest to uzależnione od tego, czy Miastu uda się 

zaaplikować w grudniu o środki unijne. Jeżeli nie uda się, istnieje niebezpieczeństwo, że 

następne pieniądze będą do pozyskania dopiero w drugiej perspektywie, a przecież oczywiste 

jest, że tak wielkiej inwestycji Miasto samodzielnie nie zrealizuje. Bardzo ważne jest więc, 

abyśmy jeszcze w tym roku mogli złożyć komplet dokumentów wymaganych do zaaplikowania 

o środki unijne.  Jeżeli to się uda, mam nadzieję, że tak, to wtedy ten projekt trzeba będzie 

wykonać na początku 2017 r. Dlatego tak ważne jest, żeby już dzisiaj, przed 2017 r., rozpocząć  

procedurę związaną z przygotowaniem ww. zadania.” 

 

          P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - wyjaśniła: „My w tej chwili uruchamiamy środki 

na projekt, na opracowanie dokumentacji. Ale dobrze wiemy, że opracowanie dokumentacji 

łączy się z decyzją ZRID i związanymi z tym odszkodowaniami. Będzie więc dobrze, jeżeli 

uruchamiając dokumentację projektową i ZRID, w końcowej fazie uzyskamy środki.  

W przeciwnym razie w wyniku decyzji ZRID musimy zapłacić znaczące odszkodowania. 

Powinniśmy mieć świadomość tego ryzyka.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - nawiązując do wyjaśnień 

udzielonych przez Panią Skarbnik, powiedział: „Korzystając z obecności Pani Poseł, chciałem 

poruszyć ten problem. To jest dziwna sytuacja prawna. Mianowicie, podejmujemy decyzje  

czy zabiegamy o zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w oparciu o tzw. specustawę. 

Jak je otrzymamy, to właściciele terenów, przez które ta droga miałaby przebiegać, mają 

roszczenia do Miasta o wykup tych terenów. Z drugiej strony, nie będziemy realizować tej 

inwestycji, jeśli nie otrzymamy środków unijnych, bo nas na to nie stać. Może więc zdarzyć się 

tak, że będziemy mieć ZRID i że będziemy musieli zapłacić odszkodowania, które jak uczy 

ostatnia praktyka stanowią ok. 1/3 kosztów tego typu przedsięwzięcia, a drogi nie zbudujemy, 

bo nie dostaniemy pieniędzy unijnych. Jest to sytuacja, która wymaga ustawowych zmian, 

proceduralnych, leżąca poza naszymi kompetencjami. Może warto, żeby się nad tym 

zastanowić?”  

   

 P. Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP – stwierdziła: „Mam świadomość tego, 

o czym mówił Pan Przewodniczący Rady Miasta. Każde postępowanie związane  

z pozyskiwaniem środków wiąże się z ryzykiem. Wydaje mi się, że warto zaryzykować, żeby ta 
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inwestycja się powiodła. Zgadzam się z Radnym P. Robertem Kultysem, że to przedsięwzięcie 

jest warte ryzyka. Zainteresuję się tą sprawą. Podejmiemy starania w kierunku zmiany 

przepisów.”   

 

 Radny P. Witold Walawender - zapytał, czy jest szansa na zabezpieczenie środków 

na realizację inwestycji pn. „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”.  

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiadając, stwierdziła: „Nie znam żadnych 

nowych okoliczności.”   

 

            Radna P. Jolanta Kaźmierczak - przypomniała, że Komisja Inwestycji i Pozyskiwania 

Funduszy Unijnych w kwietniu br. negatywnie zaopiniowała budowę mostu łączącego  

ul. Żeglarską z ul. Grabskiego. W odpowiedzi na wniosek, Komisja została poinformowana, że 

jeśli chodzi o budowę ww. mostu, przesunięcie środków z roku 2020 na 2017 umożliwi 

ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji realizacji inwestycji. Ponownie zwróciła się  

o udzielenie wyjaśnień, jeśli chodzi o rozbieżność między wnioskiem Komisji a otrzymaną 

odpowiedzią. Równocześnie zgłosiła wniosek, aby w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

stronie 20 w pozycji 1.3.2.30, gdzie jest uwzględniony most łączący ul. Żeglarską  

z ul. Grabskiego, w miejsce nazwy „most” wpisać nazwę „kładka”.   

 

            P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do 

zgłoszonego wniosku, powiedział: „Proponowałbym, żeby nie obradować w takim trybie. Tym 

bardziej, że przed chwilą Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej Pan Robert Kultys  

podkreślił, że należy rozważyć, czy tam nawet kładka jest potrzebna. Ja nie rozstrzygam, co tam 

jest zasadne - most, kładka, a może nic. Ale nie róbmy tak, że zgłaszamy „na kolanie” jakieś 

propozycje. Są stosowne komisje, przeanalizujmy więc tam ten problem. Chciałem też 

przypomnieć, że Rada Miasta podjęła uchwałę zawierającą apel do Prezydenta Miasta  

o szczególną ochronę terenów zielonych i rekreacyjnych w rejonie Zalewu i Rezerwatu Lisia 

Góra. Zgodnie z przepisami, prezydent jest zobowiązany do wykonywania uchwał rady.   

Uchwała, o której mowa obliguje Prezydenta Miasta Rzeszowa do wykonywania stosownych 

działań. Podobnie jest ze sprawą, o którą pytał Radny P. Witold Walawender, dotyczącą 

Centrum Lekkoatletycznego. Jest uchwała mówiąca o przyśpieszeniu prac, jeśli chodzi  

o tą inwestycję. Zastanawiające jest, że do dzisiaj nie ma nowych informacji w tym temacie.   

W ten sposób możemy zaprzepaścić szansę otrzymania dofinansowania do dużej inwestycji.” 

 

            Radna P. Jolanta Kaźmierczak - ponownie zgłosiła wniosek, aby w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na stronie 20 w pozycji 1.3.2.30, gdzie jest uwzględniony most łączący 

ul. Żeglarską z ul. Grabskiego, w miejsce nazwy „most” wpisać nazwę „kładka”.  Uzasadniła: 

„Proponuję, żeby zmienić tylko jedno słowo. Nie przesuwamy żadnych środków. Szanujemy 

wszystkie wcześniejsze ustalenia.” 

 

          Radny P. Robert Kultys - nawiązując do dyskusji, powiedział: „Obawiam się, że 

kwestia budowy Centrum Lekkoatletycznego jest przesądzona. Dziwię się, że Miasto nie chce  

angażować się, za niewielkie pieniądze, w realizowanie tak ważnej inwestycji, i że wywołuje to 

niewielki oddźwięk społeczny. Takie jest moje odczucie. Myślę, że pomysł budowy tego centrum, 

w takiej sytuacji, jest skazany na porażkę. Jeśli chodzi o wniosek zgłoszony przez Radną  

P. Jolantę Kaźmierczak, apeluję tutaj o pewien realizm. Chodzi o to, czy jest pewność, że jeśli 

wpiszemy wyraz „kładka” zamiast „most”, nie zostanie zbudowana w oparciu o ten zapis 

kładka, po której będą jeździć samochody. Tym bardziej, że prawo budowlane nie reguluje tej 
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kwestii. Dlatego proszę o realizm. Uważam, że sprawę należy skierować do Komisji, celem 

przenalizowania problemu i zaproponowania sposobu jego rozwiązania.” 

 

            Radna P. Jolanta Kaźmierczak - odpowiedziała, że Komisja Inwestycji  

i Pozyskiwania Funduszy Unijnych kilkakrotnie rozpatrywała sprawę mostu łączącego  

ul. Żeglarską z ul. Grabskiego.  

 

            P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Chciałem 

poprzeć stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta P. Waldemara Szumnego  

i zaprotestować przeciwko niedobrej praktyce pisania czegokolwiek „na kolanie”. Szczególnie 

bulwersuje mnie to, że Przewodnicząca tak ważnej komisji, jak Komisja Inwestycji  

i Pozyskiwania Funduszy Unijnych proponuje wprowadzenie poprawek „na kolanie”, ad hoc, 

do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uważam, że Przewodnicząca tak ważnej 

komisji nie powinna postępować w taki sposób podczas plenarnych obrad Rady Miasta. Po 

drugie, na wcześniejszej sesji, przy dyskusji o kładce, zwracałem uwagę, że tego typu dyskusje 

powinny odbywać się na komisjach. Zdecydowanie protestuję przeciwko obniżaniu jakości 

pracy Rady Miasta.”    

 

            Radna P. Jolanta Kaźmierczak - nie zgodziła się ze stanowiskiem 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta P. Konrada Fijołka.  Podtrzymała wniosek, aby  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na stronie 20 w pozycji 1.3.2.30, gdzie jest uwzględniony 

most łączący ul. Żeglarską z ul. Grabskiego, w miejsce nazwy „most” wpisać nazwę „kładka”.  

Pokreśliła: „Chodzi tylko o jedno słowo. To nic nie zmienia w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej.”   

 

            P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - negatywnie odniósł się do 

wniosku Radnej P. Jolanty Kaźmierczak. Powiedział: ”To nie jest jedno słowo. Proszę nie 

wprowadzać Rady Miasta w błąd.”  

 

            P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Muszę poinformować, 

że jestem akurat zwolennikiem budowy tego mostu. Uważam, że zarzuty formułowane przez 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta P. Konrada Fijołka są nieuprawione. W podobny sposób 

wielokrotnie modyfikujemy Wieloletnią Prognozę Finansową, nie zwracając na to uwagi. Więc 

w taki sam sposób mamy prawo zmieniać ją na sesji. Komisje dyskutowały na temat mostu. Była 

też szeroka dyskusja nie tylko na komisach. Ja nie twierdzę, że mamy to zrobić. Proszę tylko, 

żeby nie używać argumentu, że to jest niedopuszczalne. Możemy w tym trybie podjąć decyzję  

o rezygnacji z inwestycji, bo jaki inny może być tryb.”   

 

            P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - ad vocem: ”Nadal uważam, 

że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzane w ostatniej chwili, są 

obniżaniem jakości naszej pracy.”  

 

          Radny P. Robert Kultys - nie zgodził się ze stanowiskiem Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta P. Konrada Fijołka. Powiedział: „W ten sposób Rada Miasta nie mogłaby przyjąć 

poprawki do żadnej uchwały, bo można byłoby zarzucić, że każda poprawka jest „na kolanie”. 

Radna P. Jolanta Kaźmierczak ma rację, że można zmienić to jedno słowo. Ja idę dalej w tym 

względzie. Zastanawiam się bowiem, czy to cokolwiek zmieni, czy nie należy iść jeszcze dalej.  

Ale proszę nie mówić, że to są poprawki „na kolanie.” 
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            Radny P. Witold Walawender - stwierdził: „Chciałem poinformować, że jako Klub 

Radnych „Rozwój Rzeszowa” i Stowarzyszenie Smart City przygotowujemy projekt uchwały 

dotyczący zagospodarowania bulwarów z uwzględnieniem tego mostu. Nie wprowadzajmy więc 

w tej chwili chaosu w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przedstawimy projekt uchwały  

i wtedy wrócimy do dyskusji.” 

 

           Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Na poprzedniej sesji została podjęta uchwała 

w sprawie ochrony terenów zielonych i skupieniu wysiłku inwestycyjnego na budowie mostu  

w ramach obwodnicy południowej. Taką uchwałę podjęła Rada Miasta Rzeszowa. W związku  

z tym chciałem zadać pytanie, w jaki sposób Pan Prezydent zamierza zrealizować tą uchwałę  

i czy konsekwencją realizacji uchwały nie powinno być usunięcie z Wieloletniej Prognozy 

Finansowej budowy mostu czy budowy kładki na zalewie.” 

 

            P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiadając, wyjaśnił: „Odległość między 

kładką a mostem wynosi ok. 4 km. Jeśli chodzi o obwodnicę południową, to na dzisiaj sytuacja 

jest taka, że dwa tygodnie temu były prowadzone rozmowy odnośnie dofinansowania zadania 

w wysokości 400 mln zł. Mam nadzieję, że te pieniądze dostaniemy, i że będzie budowana droga 

od Kielanówki do ul. Podkarpackiej, przez zaporę i do ul. Sikorskiego. Kolejny most będzie  

połączeniem Budziwoja z Boguchwałą.” 

 

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

Prezydenta Miasta P. Tadeusza Ferenca, powiedział: „Spór toczy się, o co innego. Nie o ten 

most, który ma być na południu zalewu. Tylko o to, czy przez zalew w poprzek ma być kładka 

czy most.” 

 

            P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Radny Pan Marcin Fijołek 

pytał, czy obwodnica południowa koliduje z mostem łączącym ul. Żeglarską z ul. Grabskiego.  

Chciałem przypomnieć, że kiedyś w Rzeszowie był tylko jeden most na ul. Lwowskiej. My 

budujemy mosty i dalej mosty będą budowane przez naszych następców. Te mosty będą, bo 

powstaną nowe osiedla przy ul. Senatorskiej, Miejskiej i Budziwojskiej, które muszą być 

skomunikowane z drugą częścią Wisłoka.” 

 

            P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - nawiązując do 

odpowiedzi Prezydenta Miasta P. Tadeusza Ferenca, stwierdził: „O ile dobrze pamiętam, jadąc 

od ul. Kwiatkowskiego, od zapory do ul. Strażackiej, gdzie miałby być ten potencjalny most,  

odległość wynosi 1 km, a nie 4 km. ”   

 

            P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „O czym innym mówimy. 

Chodziło o most od Kielanówki do ul. Podkarpackiej.” 

 

            P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do dyskusji, 

powiedział: „To jest nieporozumienie. Przerwijmy ten wątek.” 

 

            Radna P. Jolanta Kaźmierczak - podtrzymała wniosek, aby w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na stronie 20 w pozycji 1.3.2.30, gdzie jest uwzględniony most łączący  

ul. Żeglarską z ul. Grabskiego, zmienić nazwę na „budowa kładki pieszo - rowerowej łączącej 

ul. Żeglarską z ul. Grabskiego.” Zwróciła się o poddanie wniosku pod głosowanie.  

 

        P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Na dzisiaj Most  

im. T. Mazowieckiego jest odległy od mostu na ul. Ciepłowniczej i ul. gen. St. Maczka ok. 1 km. 
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Kolejny most od ul. gen St. Maczka do ul. Lwowskiej jest w odległości ok. 1,5 km. Następny - 

Most Zamkowy o ok. 1 km i kolejno Most Karpacki o ok. 1 km. Odległość Mostu Karpackiego  

do obwodnicy południowej wynosi ok. 5 - 6 km. Kolejny most powstanie od Lubeni i będzie 

łączył Rzeszów z Boguchwałą. Są zaawansowane prace, jeśli chodzi o tą inwestycję. Uważam, 

że nie powinniśmy robić kładek tylko prawdziwe przeprawy mostowe.”  

 

            P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w imieniu Klubu 

Radnych PiS zwrócił się o ogłoszenie przerwy w obradach Rady Miasta.   

 

            Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta. 

            Po przerwie, przystąpiono do kontynuowania obrad.  

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Chcę przypomnieć, że zarówno zapis o moście, 

jak i zapis o kładce stoi w sprzeczności z uchwałą o ochronie terenów zielonych, którą podjęła 

Rada Miasta. Stąd uważam, że wszelkie rozwiązania w tym temacie powinny honorować 

uchwałę Rady Miasta.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwracając się do Radnego  

P. Roberta Kultysa, zapytał: „Dlaczego zapis o kładce też stoi w sprzeczności z uchwałą Rady 

Miasta? Chodzi o formalne wyjaśnienie. W uchwale nie było mowy o tym, żeby nie budować 

kładki.”  

 

 Radny P. Robert Kultys - odpowiedział: „Uchwała mówiła o tym, żeby ochronić tereny 

zielone. W naturalny sposób można z tego wyciągnąć wniosek, że budowanie wszelkich 

konstrukcji ponad akwenem wodnym, który ma służyć do pływania, dla żaglówek i do innego 

rodzaju rekreacji, stoi w sprzeczności z rekreacyjnym charakterem tego miejsca.” 

 

 Radny. P. Wiesław Buż - negatywnie odniósł się do wniosku zgłoszonego przez Radną 

P. Jolantę Kaźmierczak. Powiedział: „Jestem przeciwny temu wnioskowi. Uważam, że w dniu 

dzisiejszym nie powinniśmy robić tej zmiany. Tym bardziej, że zmiana niczego nie przesądza  

i o niczym nie stanowi. Proponuję odrzucić wniosek i głosować za projektem uchwały 

przedstawionym przez Prezydenta Miasta.” 

  

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - odnosząc się do dyskusji, zapytał; „Czy budując 

kładkę będziemy mogli starać się o dofinansowanie unijne?  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Na pewno na kładkę nie 

dostaniemy pieniędzy. Jeśli chodzi o przerzut z ul. Grabskiego na drugą stronę Wisłoka, trafia 

w parking WSK, gdzie stoi tysiące samochodów. A więc nie koliduje z terenami zielonymi. Na 

poprzedniej sesji było mówione, że droga ma być gdzieś na wysokości pierwszego piętra 

budynków. Nie wiem, skąd się wzięła taka informacja.” Poinformował, że zostanie 

zorganizowany wyjazd dla radnych na ul. Żeglarską i Grabskiego.  

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do 

wypowiedzi Przewodniczącej Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych  

P. Jolanty Kaźmierczak w kwestii sprzeczności pomiędzy wnioskiem Komisji a otrzymaną 

odpowiedzią,  zwrócił uwagę, że sprawa winna być wyjaśniona na posiedzeniu Komisji, a nie 

poruszona podczas obrad Rady Miasta.  
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 Radny P. Robert Kultys - nawiązując do wypowiedzi Prezydenta Miasta P. Tadeusza 

Ferenca, stwierdził: „Jeśli chodzi o kładkę, byłaby ona na wysokości nie pierwszego, ale 

czwartego piętra. Ponieważ maszt żaglówki, która miałaby przepływać pod mostem ma  

ok. 8 - 9 metrów, żeby kładka była na bezpiecznej wysokości, trzeba liczyć mniej więcej  

12 metrów.”  

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - powiedział: „Jestem zdecydowanie przeciwny temu 

mostowi. Rozmawialiśmy w październiku na ten temat, gdy była mowa o kładce pieszo - 

rowerowej. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pani Anna Raińczuk mówiła wtedy, że kładka 

będzie na odpowiedniej wysokości. Jeżeli w połowie zalewu zostanie zbudowana kładka czy 

most, nie będzie możliwości do rozwijania sportów wodnych na rzeszowskim zalewie. Mam też 

nadzieję, że zalew zostanie odmulony, i że będzie faktycznie służył dla żeglarzy i kajakarzy.”  

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

Za wnioskiem, aby w Wieloletniej Prognozie Finansowej na stronie 20 w pozycji 

1.3.2.30, gdzie jest uwzględniony most łączący ul. Żeglarską z ul. Grabskiego, zmienić 

nazwę na „budowa kładki pieszo – rowerowej łączącej ul. Żeglarską z ul. Grabskiego” - 

głosowało 4 radnych, 10 radnych było przeciwnych, 9 radnych wstrzymało się od głosu. 

W wyniku powyższego głosowania wniosek nie został przyjęty.  

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa – została przyjęta 15 głosami za, przy 

2 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 
Ad 4. 

 

 P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. (projekt uchwały wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu).  

 

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

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2016 r. - została przyjęta 15 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy  

8 głosach wstrzymujących. 

 
Ad 5. 

1/ 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował o dokonaniu 

sprostowania oczywistej pomyłki w Uchwale Nr XXVI/571/2016 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia 

maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów 

(pismo Prezydenta Miasta z dnia 6 czerwca 2016 r. stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

 

2/ 

 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 5 maja do  

31 maja 2016 r. stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
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3/ 
 Radny P. Grzegorz Koryl - złożył oświadczenie o następującej treści: „Uważam, że 

zdjęcie z porządku obrad pkt 13, tj. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach 

pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów - jest przykładem wprowadzenia złego zwyczaju 

do naszych obrad. Rada Miasta powinna szanować mniejszość i umożliwiać, w zwykłym trybie, 

debatowanie i głosowanie nad projektami uchwał. To wyraz szacunku dla nas jako radnych  

i mieszkańców, jakich w Radzie Miasta reprezentujemy. Zdejmowanie z porządku obrad, w taki 

sposób, po raz kolejny projektu uchwały opozycji, uważam za niedopuszczalne. Ponadto 

chciałem poinformować, że argument Radnego P. Konrada Fijołka o błędnym przygotowaniu 

projektu uchwały, jeśli chodzi o termin wejścia jej w życie, jest chybiony. Jeżeli dzisiaj 

przyjęlibyśmy tą uchwałę, bez problemu mogłaby zostać opublikowana przed wakacjami.  

Sprawdziliśmy tę kwestię. Chciałem też poinformować, że jeżeli Państwo w taki sposób 

będziecie traktować projekty uchwał przedkładane przez Klub Radnych PiS, to będziemy 

zwoływać co tydzień sesje nadzwyczajne i tam będziemy omawiać nasze inicjatywy.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odnosząc się do oświadczenia złożonego 

przez Radnego P. Grzegorza Koryla, zauważył, że są dwie możliwości, tj. zwiększenie 

zadłużenia Rzeszowa albo przekazywanie większych środków z budżetu Miasta na dopłaty do 

miejskiej komunikacji zbiorowej, które obecnie wynoszą 56 600 tys. zł. Poinformował, że 

aktualnie prowadzone są starania odnośnie zakupu kolejnych autobusów elektrycznych. Dodał, 

że planuje się zakupić ok. 120 autobusów, przy czym koszt jednego autobusu to ok. 2 mln zł. 

Ponadto zauważył, że dopłaty do miejskiej komunikacji zbiorowej finansowane są z podatków 

mieszkańców Rzeszowa. 

 

4/ 

Radny P. Waldemar Wywrocki - złożył interpelację o treści:  „Proszę o interwencję 

w sprawie parkowania samochodów w weekendy na ul. Baldachówka.” 

 

5/ 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przekazał następujące 

informacje: 

 Jury VII edycji konkursu LIDER ITS 2016 przyznało wyróżnienie w kategorii 

„Najlepsze wdrożenie” dla Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, 

będącego jednym z filarów projektu „Budowa systemu integrującego transport 

publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Rozdanie nagród miało miejsce podczas  

X Polskiego Kongresu ITS, który odbywał się w dniach 16 - 17 maja 2016 r. Konkurs 

został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 

Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu 

Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz 

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. 

 

 Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe z okazji 15 jubileuszowej edycji Konkursu  

„O Kryształową Cegłę” na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej 

granicy Unii Europejskiej przyznało dla Miasta Rzeszowa honorowy tytuł 

PROMOTORA REGIONÓW EUROPY WSCHODNIEJ, potwierdzający 

dotychczasowe wzorowe dokonania inwestycyjne i architektoniczne. Przyznany tytuł 

ma stanowić inspirację do dalszego dotrzymania wysokich standardów etyki 

zawodowej, odpowiedzialności społecznej i nowatorskiego charakteru działalności. 
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 Na platformie marketingowej F5 przygotowano ranking prezydentów polskich miast, 

którzy „Dobrze robią swoją robotę”. Wyróżnieni zostali w kolejności: P. Tadeusz 

Ferenc - Prezydent Rzeszowa, P. Krzysztof Żuk - Prezydent Lublina, P. Wojciech 

Szczurek - Prezydent Gdyni. O Prezydencie Miasta Rzeszowa napisano: ”Podczas jego 

czternastoletnich rządów w Rzeszowie zrealizowano masę śmiałych inwestycji 

architektonicznych, czego przykładem jest chociażby słynna okrągła kładka dla 

pieszych, która w swoim czasie wzbudzała kontrowersje w kraju, ale ostatecznie wpisała 

się w krajobraz miasta. Podczas rządów P. Tadeusza Ferenca budżet Rzeszowa wzrósł 

czterokrotnie, a w mieście przybyło ponad dwa tysiące nowych firm.” 

 

6/ 

 Radna P. Grażyna Szarama - w imieniu organizatorów, zaprosiła radnych do udziału 

w uroczystościach związanych z obchodami 25-lecia istnienia Zespołu Szkół Społecznych  

Nr 2 w Rzeszowie. Dodała, że jubileusz połączony jest z nadaniem szkole imienia i sztandaru 

św. Franciszka z Asyżu.  

 

7/  

 P. Janina Załuska - Dyrektor Biura Obsługi Prawnej - stwierdziła: „Jak Państwo 

wiecie, nieraz w prasie i różnego rodzaju publikatorach pojawiają się informacje nieprawdziwe 

lub nierzetelne o działaniach organów gminy. Taka sytuacja miała miejsce na etapie 

wprowadzania opłat za wywóz śmieci z terenu Miasta Rzeszowa. Kiedy Państwo 

przygotowywali uchwałę i kiedy trwały dyskusje, wówczas m.in. P. Ireneusz Dzieszko 

wypowiadał się publicznie, zwołując konferencje prasowe, że na terenie Miasta Rzeszowa 

opłaty za wywóz śmieci będą jednymi z najwyższych w skali kraju, wyższymi nawet aniżeli  

w Warszawie. Otóż, proszę Państwa, było to twierdzenie nierzetelne i nieprawdziwe. Stąd 

Gmina Miasto Rzeszów wystąpiła z pozwem o ochronę dóbr osobistych do Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie. Sąd Okręgowy nakazał P. Ireneuszowi Dzieszko przeprosić Gminę Miasto 

Rzeszów za przedstawianie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji. Od tego wyroku  

P. Ireneusz Dzieszko odwołał się. W ostatnim czasie, a konkretnie 26 maja 2016 r., Sąd 

Apelacyjny w Rzeszowie oddalił odwołanie P. Ireneusza Dzieszko i zobowiązał go do 

przeproszenia Gminy Miasto Rzeszów za przedstawianie nieprawdziwych i nierzetelnych 

informacji odnośnie działań Gminy Miasto Rzeszów w tym zakresie. Wyrok jest prawomocny. 

P. Ireneusz Dzieszko nie przeprosił Gminy Miasto Rzeszów. Stąd podjęliśmy działania 

zmierzające do wyegzekwowania tego wyroku. Stosowny artykuł ukaże się w prasie  

i oczywiście koszty tego artykułu poniesie P. Ireneusz Dzieszko.” 

 

8/ 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w związku z tym, że 

Rzeszów wypadł poniżej przeciętnej w rankingu dotyczącym systemów biletowych  

w miastach, wskazał na potrzebę przeanalizowania tematu przez Komisję Gospodarki 

Komunalnej i wypracowania rozwiązań w tym zakresie.      

 

9/ 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - poinformował, że podczas 43 edycji Olimpiady 

Innowacji Technicznych i Wynalazczości, która odbyła się w Koszalinie, dwóch uczniów 

Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie i jeden uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Rzeszowie uzyskało tytuł finalisty olimpiady. Podkreślił, że „jest to ogromne osiągnięcie dla 

Miasta Rzeszowa, jak i dla rzeszowskich szkół.” 
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10/ 

 Radny P. Witold Walawender - poinformował, że uczennica Zespołu Szkół 

Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie zdobyła I miejsce podczas 

Międzynarodowego Konkursu Muzycznego dla młodych muzyków, który odbył się we 

Włoszech.     

 

12/ 

 Radny P. Sławomir Gołąb - zaprosił do udziału w uroczystości 40-lecia działalności 

Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek oraz do udziału w obchodach Dni Osiedla Staromieście.  

 

13/ 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - zaprosił radnych do udziału  

w Europejskim Stadionie Kultury.  

 

14/   

Radny P. Mariusz Olechowski - zgłosił interpelację o następującej treści: „Proszę  

o szczególną ochronę niedawno wyremontowanej kapliczki z 1880 roku, zlokalizowanej na 

Osiedlu Staromieście, która jest obiektem aktów wandalizmu nieznanej osoby strzelającej  

z wiatrówki.” 

 

15/ 

 P. Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował, że 

ukonstytuowała się Rzeszowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Przewodniczącą  ww.  

Rady została wybrana Pani Patricia Mitro. 

 

Ad 6. 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił sprawozdanie  

z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2015 rok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 21 do protokołu).    

 

Ad 6 a. 

 
 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego              

Nr 113/21/2005 w rejonie ul. Marusarzówny i ul. Solskiego w Rzeszowie, wraz  

z uzasadnieniem i rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag do ww. projektu planu 

(projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 22 do protokołu).   
 

 Radny P. Bogusław Sak - zwrócił się o umożliwienie zabrania głosu na temat projektu 

omawianego planu przez Prezesa Zarządu Spółdzielni „Zodiak” P. Edwarda Słupka, obecnego 

na sali obrad Rady Miasta.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do wniosku 

zgłoszonego przez Radnego P. Bogusława Saka, stwierdził: „Nie będę dopuszczał do głosu osób 

spoza Rady, ponieważ procedura w stosunku do innych uchwał, które podejmujemy, jest tu 

wyjątkowo długa i skomplikowana, a ponadto przewiduje w wielu momentach udział 

zainteresowanych stron. Jest to szczegółowo opisane w ustawie o planowaniu  
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i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest wyłożenie planu, dyskusja publiczna, opiniowanie 

przez komisje, więc gdybyśmy dopuszczali jeszcze dyskusję nad planami na sesji, to nigdy nie 

skończylibyśmy obradować. Jeśli uważacie Państwo, że procedura nie została dochowana, to 

zainteresowane strony mogą wystąpić do sądu i ten ewentualnie uchyli naszą decyzję albo 

oddalmy temat do dalszego procedowania. Ale nie dyskutujmy na sesji o tak szczegółowych 

rozwiązaniach.”  

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Jest to przykład planu, w którym 

zostały uwzględnione wnioski mieszkańców, którzy od lat protestowali i wnosili, aby tam 

zostało zaprojektowane przedszkole i teren zielony. Wokół jest zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna lub szeregowa. Ten teren jest wyjątkowo nieuporządkowany. Pan Prezydent 

przychylił się do wniosków mieszkańców i zlecił opracowanie planu, za co dziękuję. Z uwagi 

na powyższe będę głosowała za przyjęciem planu.”  

 

 Radny P. Sławomir Gołąb – zapytał, czy projekt planu był prezentowany na 

posiedzeniu merytorycznej Komisji Rady Miasta.  

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała, że projekt 

planu został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej.  

 

Radny P. Sławomir Gołąb - zasugerował skierowanie projektu uchwały do ponownego 

rozpatrzenia przez merytoryczną Komisję Rady Miasta, z udziałem zainteresowanych stron.  

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - zaproponował rozważenie możliwości skierowania 

projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Przestrzennej,  

z udziałem przedstawicieli Spółdzielni „Zodiak” i mieszkańców.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do zgłoszonych 

propozycji, powiedział: „Pani Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa szczegółowo 

przedstawiła, jakie były kolejne kroki, które wykonano w związku z przygotowaniem tego planu. 

One się szczególnie nie różnią od innych planów. Ta procedura jest wyjątkowo starannie 

opisana w ustawie i nie ma powodu, żeby z uwagi na jakiś sprzeciw ponawiać to wszystko. 

Oprócz tego, z tego co się orientuję, w niedługim czasie zostaną wydane warunki zabudowy 

dotyczące tego terenu, sprzeczne z ustaleniami projektu planu. Więc albo dzisiaj uchwalimy ten 

plan i ustalimy sposób zagospodarowania zgodny z jego zapisami albo możemy sobie 

powiedzieć, że za chwilę będzie on nieprzydatny.”  

 

          Radny P. Waldemar Kotula - opowiedział się za przyjęciem przedłożonego projektu 

uchwały.  

 

Radny P. Mirosław Kwaśniak - z uwagi na wątpliwości co do omawianego projektu 

uchwały, zgłosił wniosek o przerwę w obradach Rady Miasta.  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zarządził przerwę w obradach Rady 

Miasta.  

 

Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad.  

Przystąpiono do głosowania:  
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Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 113/21/2005 w rejonie  

ul. Marusarzówny i ul. Solskiego w Rzeszowie - została przyjęta 18 głosami 

za,  przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.    

 
Dalszą część obrad prowadził P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta.  

 
Ad 7 

 

          P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 101/9/2005 - I „Staromieście - Brzeźnik - Zachód” w Rzeszowie (druk nr XXVII/13/2016), 

wraz z uzasadnieniem. (Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu).   

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował, że 

Komisja Gospodarki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  

 

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

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 101/9/2005 - I „Staromieście - 

Brzeźnik - Zachód” w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (13 głosami 

za). 

 
Ad 8  

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie -  

część III (druk nr XXVII/15/2016), wraz z uzasadnieniem i rozstrzygnięciem o sposobie 

rozpatrzenia uwag do ww. projektu planu (projekt uchwały wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do protokołu).   

 

P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował, że 

Komisja Gospodarki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  

 

Radny P. Robert Kultys - zapytał, jak przedstawiają się stosunki własnościowe, jeśli 

chodzi o teren bezpośrednio przylegający do projektowanego zbiornika retencyjnego? Ponadto 

zainteresowany był zagospodarowaniem powyższego terenu w formie zieleni urządzonej.   

 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - odpowiedziała, że: 

„Teren ten jest w większości własnością prywatną. Nastąpiła zmiana ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, a mianowicie art. 6 traktuje zieleń urządzoną parkową jako cel publiczny. 

Daje nam to podstawę do wykupu nieruchomości nawet wtedy, gdy właściciel się nie zgadza. 

Do czasu realizacji celu, nie będzie można zabudować takich nieruchomości.” 
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Radny P. Robert Kultys - ponownie zabierając, powiedział: „Moje pytania wynikają 

z tego, że na nowo odżywają protesty mieszkańców w kwestii budowy dalszego ciągu głównej 

drogi północnej, na północ w pobliżu ul. Kolbego, nazywanej na roboczo obwodnicą. 

Mieszkańcy tłumaczą protesty m.in. przyzwyczajeniami, że wychodzą sobie na spacery na 

nieużytki, które pozostawione są jako rezerwa pod rozbudowę drogi. Sugerowałbym więc  

przygotowanie tego terenu, przynajmniej najmniejszym kosztem, z funkcją rekreacyjną. Byłby 

wtedy argument o możliwości kontynuowania budowy obwodnicy. Uważam, że zainteresowanie 

tym terenem zielonym i oddanie go mieszkańcom uruchomiłoby teren na północ pod budowę 

drogi.”     

 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - odpowiedziała: 

„Jeśli chodzi o tę ulicę, to w zasadzie straciłaby rangę obwodnicy, bo będzie to droga 

międzyosiedlowa między Osiedlem Przybyszówka a Osiedlem Baranówka. Jest w części 

uchwalony plan, gdzie dosyć szeroki pas terenu przeznaczono pod zieleń parkową.   

W tej chwili, po zmianie ustawy, również jest możliwość realizacji. Przygotowujemy projekt 

tego planu. Natomiast, jeśli chodzi o dojazdy do strefy, bo mieszkańcy obawiali się, że ta ulica 

stanie się dojazdem do strefy, jest w tej chwili realizowany projekt, zgodnie z którym droga 

prowadzi wzdłuż torów, następnie otacza Miłocin od północy i jest prowadzona na granicy 

Rzeszowa, Pogwizdowa i Świlczy, a potem skręca w kierunku ul. L. Chmury. Tak więc będzie 

to oś drogi związana z usługami.”     

 

Radny P. Grzegorz Koryl - zwrócił się o podanie bliższych informacji na temat 

projektowanego zbiornika retencyjnego. Wyraził obawę, że budowanie zlewni stojącej wody 

w centrum osiedla stworzy potencjalne uciążliwości, jeśli chodzi o komfort życia mieszkańców. 

Tym bardziej, że mieszkańcy, decydując się na nabycie mieszkania w tym rejonie, często 

kierowali się tym, że jest tam dużo terenów zielonych.  

 

Radny P. Witold Walawender - poprosił o wyjaśnienie, dlaczego nie została 

uwzględniona uwaga do projektu planu złożona przez Radę Osiedla Baranówka.   

 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - odpowiedziała: 

„Uwaga nie została uwzględniona, dlatego że projekt planu nie wskazuje tam obowiązku 

realizacji zbiornika wodnego. Natomiast przeznacza ten teren pod zieleń urządzoną,  

z dopuszczeniem różnych urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej. W jakiej to będzie 

formie, zadecydują plany techniczne, szczegółowe plany budowlane, jeżeli taki zamiar zostanie 

podjęty. To może być również zbiornik podziemny przepływowy, bo to jest na istniejącym rowie. 

Jaka technologia zostanie wybrana, będzie zależało od decyzji projektantów.” 

 

Radny P. Witold Walawender - zapytał, czy Rada Osiedla Baranówka nie odwołała 

się od decyzji? 

 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - odpowiedziała: 

„Decyzja należy do Rady Miasta. Prezydent nie uwzględnił uwagi złożonej przez Radę Osiedla, 

uznając za słuszne ustalenia planu, które dopuszczają zbiornik jako nadziemny lub podziemny 

oraz rowy odwadniające. Teren należy zagospodarować z użyciem rozwiązań konstrukcyjnych 

zapewniających realizację zbliżoną do natury, przypominającą akwen wodny lub sposób 

zabezpieczający od rozprzestrzeniania się roślin wodnych, nadbrzeżnych, niewymagających 

grodzenia względnie stały zalew wody.”  
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Radny P. Witold Walawender - zapytał, czy zbiornik musi być zlokalizowany  

w tym miejscu?  

 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - odpowiedziała: 

„Jeżeli musi być zbiornik, to w tym miejscu. Ale nie musi być tam zbiornika, ponieważ 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe może być też zrealizowane w inny sposób.”  

 

Radny P. Bogusław Sak - opowiedział się za przyjęciem przedłożonej uchwały. 

Stwierdził: „Znam ten teren, bo tam mieszkam. Jeśli chodzi o zbiornik, to jest bardzo dobry 

pomysł. Jest tam Przyrwa i musimy przewidywać, że nie przyjmie ona więcej wody. Co do 

zbiornika retencyjnego, nie bójmy się tego, że woda będzie tam stała, i że będą komary, czego 

obawiają się mieszkańcy. Ten zbiornik plus otulina parkowa uatrakcyjnią tą część Baranówki. 

W ten sposób należy na to patrzeć. Musimy pamiętać o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym.”  

 

P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - odnosząc się do dyskusji, 

powiedział: „Ten zbiornik jest niezbędny dla funkcjonowania osiedla. Zbiornik retencyjny służy 

do chwilowego przetrzymania wody opadowej z terenu, który musi być odwodniony. Jeden ze 

sposobów takiego rozwiązania funkcjonuje na Osiedlu Słoneczny Stok i znajduje się w centrum 

parku. Zbiornik ten nie jest w żaden sposób uciążliwy dla mieszkańców. Mamy pozytywne 

opinie w tej kwestii.”  

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka  

i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - część III - została przyjęta  

19 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  

 
Ad 9  

 

       P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 232/118/2011 Oprawa placu Instytutu Muzyki w Rzeszowie (druk nr XXVII/16/2016), wraz  

z uzasadnieniem. (Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik  

nr 25 do protokołu).   

 

P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował, że 

Komisja Gospodarki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  

 

Radny P. Robert Kultys - wyraził zadowolenie z faktu przedłożenia pod obrady Rady 

Miasta powyższego projektu uchwały.     

 

Przystąpiono do głosowania:       

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 232/118/2011 Oprawa placu Instytutu 

Muzyki w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (21 głosami za). 
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Ad 9 a. 

 

          P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005  

- I Staroniwa - Południe w Rzeszowie, wraz z uzasadnieniem i rozstrzygnięciem o sposobie 

rozpatrzenia uwag do ww. projektu planu (projekt uchwały wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do protokołu).    

 

P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował, że 

Komisja Gospodarki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  

 

Radni P. P. Waldemar Wywrocki i Janusz Micał - optowali za przyjęciem 

przedłożonego projektu uchwały.  

 

Radni P. P. Waldemar Szumny i Konrad Fijołek - opowiedzieli się za przyjęciem 

przedstawionego projektu uchwały.  

 

Radny P. Waldemar Kotula - pozytywnie odniósł się do omawianego projektu 

uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania:       

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005 - I Staroniwa - Południe 

w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

 
Ad 10.   

 

          P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 282/5/2016 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen.  

W. Andersa w Rzeszowie - część II (druk nr XXVII/14/2016) ), wraz z uzasadnieniem. (Projekt 

uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 27 do protokołu).   

 

P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował, że 

Komisja Gospodarki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  

 

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

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 282/5/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. 

W. Andersa w Rzeszowie - część II - została przyjęta jednogłośnie 

(20 głosami za). 
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Ad 11.  
 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zasad nadawania i zmiany nazw ulic, placów, parków i innych terenowych obiektów 

publicznych położonych na terenie Gminy Miasta Rzeszowa (druk nr XXVII/17/2016). 

(Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

Wyjaśnił, iż projekt uchwały jest skutkiem wniosku zgłoszonego na jednej z poprzednich sesji 

Rady Miasta przez Radnego P. Witolda Walawendra.  

 

P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Popieram 

słuszność idei uporządkowania procedury nadawania i zmiany nazw ulic, placów itp.  

W poprzedniej kadencji uporządkowaliśmy procedurę nadawania honorowych wyróżnień 

Miasta Rzeszowa. Myślę, że powołana kapituła się sprawdza. Moje wątpliwości co do 

przedmiotowego projektu uchwały dotyczą kilku kwestii. Po pierwsze, nie jestem przekonany 

co do tego, że potrzebna jest nam oddzielna komisja ds. nazewnictwa. Uważam, że Komisja 

Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi równie dobrze mogłaby te 

zasady przyjąć i wtedy nie będzie potrzeby powoływania oddzielnej komisji. Po drugie, nie 

jestem przekonany co do zasadności zapisu ust. 3 pkt 6 załącznika do projektu uchwały, zgodnie 

z którym wniosek może zostać zgłoszony przez grupę co najmniej 10 % mieszkańców ulicy, 

jednak nie mniej niż 3 osoby - każda z innej posesji. Zbędny wydaje mi się także ust. 6 załącznika 

do projektu uchwały, mówiący o tym, że w skład komisji wchodzą radni wybrani przez Radę 

Miasta Rzeszowa w liczbie nie mniejszej niż 4. Proponuję, aby w ust. 7 załącznika do projektu 

uchwały uregulować sprawę dotyczącą postępowania w przypadku negatywnego 

zaopiniowania wniosku. Co do ust. 9 załącznika do projektu uchwały, mam wątpliwości, czy 

jeśli chodzi o kwestię dopuszczenia nadania nazwy pochodzącej od nazwisk osób przed 

upływem 3 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby, nie należałoby wykreślić tu jako 

wnioskodawcy Prezydenta Miasta i pozostawić jedynie co najmniej dwa kluby radnych. Jest to 

związane z tym, iż w ust. 7 załącznika do projektu uchwały jest mowa o tym, iż wnioski 

zaopiniowane pozytywnie komisja kieruje do Prezydenta Miasta celem zapewnienia formalno-

technicznej obsługi oraz przygotowania projektu uchwały Rady Miasta. Mam również 

wątpliwości co do zapisu ust. 1 pkt 2, mówiącego o tym, że nazwy nadawane są „placom, przez 

które rozumie się również skwery, ronda, rynki”.  Moim zdaniem, rondo nie jest placem. Rondo 

jest to typ skrzyżowania z wyspą pośrodku.” 

 

P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - krytycznie ocenił pracę 

Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi, jeśli chodzi  

o sprawy związane z nazewnictwem ulic. Powiedział, że Komisja ta nie sprawdza się  

w tej roli i być może trzeba powołać specjalną komisję do tego celu.  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Zgadzam się z uwagą 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta P. Waldemara Szumnego odnośnie wykreślenia ust. 6  

w załączniku do projektu uchwały, mówiącego o tym, że: „W skład Komisji wchodzą radni 

wybrani przez Radę Miasta Rzeszowa w liczbie nie mniejszej niż 4.” Jeśli radni będący 

wnioskodawcami projektu uchwały zgodzą się tu ze mną, możemy to uznać za autopoprawkę. 

W Statucie Miasta jest zapisane, że w skład komisji muszą wchodzić co najmniej 4 osoby. Te 

zasady mogą dotyczyć zarówno odrębnie powołanej komisji, jak i dotychczasowej.  

W następnym punkcie porządku obrad mamy podjąć decyzję o tym, czy powołujemy komisję 

doraźną do tych spraw, czy też nie. Więc decyzja, czy to będzie w nowej komisji czy w starej,  

może zostać odsunięta. Jeśli chodzi o pozostałe zasady, to mogłyby one zostać. Chciałem jeszcze 

dodać, że na skutek ustawy dekomunizującej nazewnictwo, komisja może mieć w najbliższym 
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czasie trochę pracy. Nie wiem, czy IPN nie wskaże jakichś nazw w naszym mieście, które uzna 

za sprzeczne z tą ustawą. Na początku lat 90-tych taka operacja była przeprowadzona w naszym 

mieście. Ale może była mało staranna albo czasy się zmieniły, i oceny są trochę inne. Więc to 

może być powód, dla którego warto tę komisję powołać. Jeśli chodzi o kwestię postępowania  

w przypadku, kiedy opinia jest negatywna, to rzeczywiście nie jest to ujęte w przedłożonym 

projekcie uchwały. Ale, moim zdaniem, tego rodzaju komisja doraźna nie może mieć uprawnień 

do rozstrzygania. Ta komisja wydaje opinię, a Rada Miasta decyduje.” 

 

P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Jeśli 

chodzi o ust. 6 załącznika do projektu uchwały, nie ma w nim mowy o doraźnej komisji, więc 

zapis ten może być przypisany również do istniejącej komisji. Jestem zwolennikiem tego, że jeśli 

uchwalimy zasady nadawania i zmiany nazw ulic, placów, parków i innych terenowych 

obiektów publicznych, ustalić równocześnie, iż obecna Komisja Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi może zajmować się tym tematem według przyjętych 

zasad. Nie zgadzam się natomiast co do tego, że negatywna opinia jest tylko opinią. Jest bowiem 

wyraźny zapis, że wnioski zaopiniowane pozytywnie komisja kieruje do Prezydenta Miasta, 

więc z tego nie wynika, że negatywne również. Chciałem też zwrócić uwagę, że ust. 10 

załącznika do projektu uchwały mówi: „Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić 

wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami.” Ja znam takie przypadki, jeszcze przed ustawą dekomunizacyjną, że ulica 

powinna się nazywać ul. mjr. Kopisty, a nie ul. mjr. Kopisto. Podobnie jest z ul. Szopena. Jest 

wiele sygnałów, poczynając od Filharmonii Rzeszowskiej, że powinna być „ul. Chopina”. 

 

Radny P. Witold Walawender - stwierdził: Chciałem podkreślić, że intencją 

powołania takiej odrębnej komisji było uporządkowanie spraw i procedur związanych  

z nazewnictwem ulic, placów i parków położonych na terenie miasta. Niejednokrotnie byliśmy 

zaskakiwani nowymi nazwami, które były zgłaszane przez różne jednostki, instytucje i osoby,   

z nie do końca wyjaśnionymi intencjami. Uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby powołanie 

kapituły ds. nazewnictwa, na posiedzenia której byliby zapraszani np. historycy, poloniści, 

pracownicy IPN. Przyporządkowanie tych spraw obecnej komisji spowodowałoby nadmiar jej 

prac, bo ta komisja i tak ma się czym zajmować.”   

 

Radny P. Grzegorz Koryl - odnosząc się do dyskusji, powiedział: „Zawsze możemy 

być zaskakiwani różnymi pomysłami i dodatkowe ciało nie zabezpieczy nas przed tym. Jeśli 

chodzi o sprawy związane z nazewnictwem ulic i placów, które do tej pory były opiniowane 

przez Komisję Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi, uważam, że 

przez te 2 lata spotkaliśmy się z różnymi nazwami i poradziliśmy z tym sobie jako Rada Miasta. 

Przypomnę tutaj chociażby propozycję nadania nazwy ul. Jana Wywrockiego, co Rada Miasta 

zaakceptowała jednogłośnie. Więc są przykłady dobrej współpracy. Uważam, że nie powinno 

się tego zmieniać. Myślę, że kapituła czy komisja i tak będzie ciałem doradczym, bo decyzje 

podejmuje Rada Miasta. Takim samym ciałem doradczym jest też komisja już istniejąca. 

Uważam, że nie ma potrzeby tworzenia nowego ciała. Proponowałbym skierowanie tematu do 

Komisji Regulaminowo - Statutowej Rady Miasta.” 

 

Radny P. Marcin Fijołek - stwierdził: „Uważam za niepotrzebną inicjatywę 

powoływania nowej komisji, bo wprowadza to, moim zdaniem, nie do końca dobrą praktykę 

polegającą na przekazywaniu spraw do kolejnego ciała złożonego z radnych, którzy będą 

zajmować się dokładnie tym samym, czym zajmuje się istniejąca komisja. Nie ma żadnych 

podstaw do tego, żeby taką praktykę wprowadzać. Każda komisja na początku kadencji miała 

określony zakres działania. Dlatego wprowadzanie zmian w tym względzie niczemu nie służy. 
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Nie ma to żadnego uzasadnienia. Dlatego proszę o zrezygnowanie z pomysłu utworzenia 

odrębnej komisji.” 

 

Radny P. Robert Homicki - powiedział: „Uważam, że doraźna komisja jest potrzebna, 

bo jeśli chodzi o nazewnictwo, Komisja Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami 

Osiedlowymi nie spełnia swojej roli. W moim odczuciu, nadawanie nazw ulicom czy rondom 

jest przypadkowe. Zgadzam się z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta P. Waldemarem 

Szumnym co do potrzeby zmiany nazwy ul. mjr. Kopisto na ul. mjr. Kopisty oraz zmiany nazwy 

ul. Szopena na ul. Chopina.” 

 

 Radny P. Marcin Deręgowski - stwierdził: „Jeśli chodzi o kwestię nazewnictwa ulic  

i placów, jest to wrażliwy temat. Dlatego jednym z powodów tworzenia odrębnej komisji, oprócz 

potrzeby ujednolicenia procedur związanych z nazewnictwem, jest to, żeby był pluralistyczny 

głos wszystkich radnych. Spróbujmy więc, wybierając członków do tej komisji, ten głos w miarę 

zrównoważyć.” 

 

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

Radnego P. Witolda Walawendra, powiedział, że kapituła ds. nazewnictwa niczego nie zmieni. 

Ona miałaby sens w przypadku nagród dla osób. Poza tym, jeśli chodzi  

o funkcjonowanie kapituły ds. honorowych wyróżnień, obowiązuje dość skomplikowany 

regulamin. Dlatego propozycja, aby tematem nazewnictwa zajmowała się komisja doraźna, jest 

zasadna. 

 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - podsumowując dyskusję, 

stwierdził: „Mam wrażenie, że nie do końca wszyscy przekonani są do pomysłu utworzenia 

odrębnej komisji ds. nazewnictwa. Mam również wrażenie, że wszyscy zgadzamy się, że trzeba 

unikać sytuacji kompromitujących Radę Miasta w kwestii nazewnictwa ulic, które zdarzały się, 

niestety, na tej sali.  Wszyscy razem próbujemy znaleźć na to sposób. Jedni radni chcą, żeby to 

było w dotychczasowej komisji. Inni nieusatysfakcjonowani tym rozwiązaniem, chcą nowej 

komisji. Ale wydaje mi się, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że procedury związane  

z nazewnictwem ulic powinny zostać określone”. 

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zaproponował 

skierowanie projektu uchwały do Komisji Regulaminowo - Statutowej, celem doprecyzowania 

zapisów.  

 

 Radny P. Witold Walawender - zaproponował, aby uwagi zgłoszone do projektu 

uchwały rozpatrzyć na dzisiejszej sesji i wprowadzić ewentualnie w formie poprawek. 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak – zgodziła się z przedmówcą. 

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek  

o wykreślenie w ust. 9 załącznika do projektu uchwały wyrazów „Prezydent Miasta Rzeszowa 

lub”. 

 

 P. Janina Załuska - Dyrektor Biura Obsługi Prawnej - odnosząc się do zgłoszonego 

wniosku, wyjaśniła: „Chciałam zwrócić uwagę, iż Prezydentowi Miasta, jako organowi 

wykonawczemu, w każdym przypadku przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. Dotyczy to 

również uchwał w sprawie nadawania nazw ulic. Tryb stanowienia uchwał określają przepisy 

Statutu Miasta Rzeszowa. Wyraziłam wątpliwości co do zasadności podejmowania tego typu 
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uchwały w opinii prawnej. Owszem, w niektórych miastach podejmowane są i obowiązują takie 

uchwały. Ale nie wiem, jak zachowałby się organ nadzoru w tym przypadku.” 

(Opinia prawna stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 

  P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - ponownie zgłosił 

wniosek o skierowanie projektu uchwały do Komisji Regulaminowo - Statutowej Rady Miasta. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

 Wniosek o skierowanie projektu uchwały do Komisji Regulaminowo - 

Statutowej - został przyjęty 11 głosami za, przy 8 głosach przeciwnych, bez 

głosów wstrzymujących. 
 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powitał P. Sabinę Nowosielską -

Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle.  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - złożył na ręce Pani Prezydent Miasta 

Kędzierzyn - Koźle gratulacje z okazji zwycięstwa Klubu ZAKSA Kędzierzyn - Koźle  

w Mistrzostwach Polski w siatkówce mężczyzn. 

 

 P. Sabina Nowosielska - Prezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle - podziękowała za 

możliwość wystąpienia podczas obrad Rady Miasta Rzeszowa. Powiedziała: „Wiele lat 

jeździłam do Rzeszowa z Klubem ZAKSA. Dopiero od półtora roku przyjeżdżam jako Prezydent 

Miasta Kędzierzyn - Koźle. Między Asseco Resovia Rzeszów a ZAKSA Kędzierzyn - Koźle 

zawsze była duża współpraca. Wydaje mi się, że ta przyjaźń może się przenieść też na 

samorządy. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa Klubu ZAKSA w Mistrzostwach Polski w siatkówce 

mężczyzn. To jest wielki sukces Klubu i Kędzierzyna - Koźla. Całe nasze miasto się cieszy. 

Czekaliśmy na to wiele lat. Mam małe doświadczenie, jeśli chodzi o pracę w samorządzie. Przez 

24 lata działałam w biznesie. Chciałabym nawiązać kontakty z rzeszowskim samorządem, żeby 

się poduczyć i podpatrzeć. Uważam, że zawsze można wprowadzać swoje innowacyjne pomysły, 

ale prościej jest wprowadzać pomysły, które się już sprawdziły. A u Was w Rzeszowie wiele 

pomysłów się sprawdziło. Przyjeżdżając teraz do Rzeszowa, nie patrzę na hale sportowe, ale 

na to jak wyglądają trawniki, drogi, elewacje. Bardzo Wam tego zazdroszczę. Zrobiliście 

naprawdę bardzo dużo dla Miasta. Jak Pan Prezydent Tadeusz Ferenc opowiada o Rzeszowie, 

to czuję się, jakbym była o 11 lat do tyłu. Miasto Kędzierzyn - Koźle jest dużo mniejsze niż 

Rzeszów, 30% naszego miasta to lasy. Mamy też duże zakłady chemiczne. Ale brakuje nam 

takich podstawowych rzeczy jak drogi, chodniki itp. Dużo już zrobiłam, lecz mam świadomość 

tego, że jeszcze dużo przede mną, a czasu wydaje się mało. W samorządzie, w odróżnieniu od 

biznesu, potrzeba dużo cierpliwości.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odnosząc się do wystąpienia Pani Prezydent 

Kędzierzyna - Koźle, powiedział, że „drogą do sukcesu i zmiany oblicza miasta jest jedność  

w Radzie Miasta.” 

 

Ad 12. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że w związku  

z wnioskiem o skierowanie poprzedniego tematu do Komisji Regulaminowo - Statutowej,  

projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Rzeszowa ds. nadawania 
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i zmiany nazw ulic, placów, parków i innych terenowych obiektów publicznych położonych na 

terenie Gminy Miasta Rzeszowa (druk nr XXVII/18/2016), jest bezprzedmiotowy.  

(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 

 

Ad 13.  

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy  

ul. Strażackiej w Rzeszowie (druk nr XXVII/1/2016).  

(Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 

 

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

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej położonej przy ul. Strażackiej w Rzeszowie - została przyjęta 

jednogłośnie (14 głosami za). 
 

Ad 13 a. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości położonej na osiedlu Wilkowyja  

w Rzeszowie, na rzecz Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie, wraz z udzieleniem 

bonifikaty od ceny sprzedaży.  

(Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 32 do protokołu).  

 

 Radny P. Robert Homicki - zapytał: „Jaka jest szacowana wartość działki, o której 

mowa w projekcie uchwały? Czy mamy pewność, że nie będzie tam prowadzona działalność 

zarobkowa?”    

 

P. Henryk Wolicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - odpowiedział, że wartość działki wynosi 3 150 tys. 

zł. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest na cele oświatowe. 

Chodzi o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości wraz z udzieleniem bonifikaty na rzecz 

Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie, która prowadzi działalność oświatową, na cele 

niezwiązane z działalnością zarobkową. 

 

P. Andrzej Gutkowski  - Zastępca Prezydenta Miasta - dodał: Myślę, że jest to bardzo 

cenna i ważna inicjatywa dla Rzeszowa. Koszt budowy Zespołu Szkół - Publicznej Szkoły 

Podstawowej i Publicznego Gimnazjum, to ok. 35 mln zł.” 

 

Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Proszę zwrócić uwagę, że jest to zysk dla 

Miasta na kilku polach. Po pierwsze, Miasto zbywając nieruchomość, nie musi samo budować 

szkoły, która jest niezbędna na tym osiedlu, a więc zaoszczędza 35 mln zł. A po drugie, jest 

niesamowita szansa na uaktywnienie inwestycyjne pobliskich terenów. Zbudowanie szkoły 

spowoduje, że do tej pory pusty obszar, który znajduje się pomiędzy końcem ul. Bałtyckiej  

a torami kolejowymi wyżej i granicą Krasnego, nabierze wartości inwestycyjnej. Gdy pojawi 

się tam szkoła, inwestorzy od razu zaczną inwestować w budownictwo, a konsekwencją tego 

będzie wzrost dochodów kasy miejskiej.” 

 

Przystąpiono do głosowania:    
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 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości 

położonej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie, na rzecz Polskiej Prowincji 

Zakonu Pijarów w Krakowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny 

sprzedaży - została przyjęta 13 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy  

1 głosie wstrzymującym. 

 
Przedstawiciel Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie - w imieniu Polskiej 

Prowincji Zakonu Pijarów oraz dzieci i młodzieży, podziękował za przyjęcie uchwały.  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał: „Jaki jest spodziewany 

harmonogram tego przedsięwzięcia?”  

 

Przedstawiciel Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie - odpowiedział: 

„Zgodnie z porozumieniem, będziemy starali się tak działać, żeby szkoła ruszyła od 1 września 

2018 r. Etap projektowania jest już zaawansowany. Myślę, że jest to dobry znak.”   

 

Radny P. Robert Homicki - zapytał, czy szkoła będzie bezpłatna, i czy będzie dostępna 

dla uczniów z terenu całego miasta?  

 

Przedstawiciel Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie - odpowiedział: 

„Zespół Szkół będzie publiczny. Bezpłatność szkoły jest priorytetem. Jeśli chodzi  

o przyjmowanie dzieci, mogę opierać się na tym, jak jest w innych miejscach, gdzie Pijarzy 

prowadzą takie szkoły. To jest zawsze szkoła otwarta dla wszystkich, bez selekcji. Natomiast 

jest preferencja, żeby ci uczniowie, którzy mieszkają najbliżej, znaleźli swoje miejsce w tej 

szkole.”   

 

Radna P. Jolanta Kaźmierczak - nawiązując do wypowiedzi Radnego P. Roberta 

Kultysa, wskazała, że wybudowanie szkoły na Osiedlu Krakowska - Południe przez Siostry 

Pijarki spowodowało rozwój osiedla. Dodała, że szkoła ta cieszy się bardzo dużym 

powodzeniem.    

 

Ad 14 b. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Dołowej w Rzeszowie na cele 

budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie (projekt uchwały wraz z załącznikiem 

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 33 do protokołu).  

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - pozytywnie odniósł się 

do inicjatywy przeznaczenia dotychczasowego budynku Sądu Okręgowego, tj. rzeszowskiego 

zamku, na cele kulturalne. Poprosił o dokładniejsze informacje w tym temacie.  

 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „W chwili 

obecnej trudno mówić o szczegółach. Intencją projektu uchwały jest przeznaczenie 

nieruchomości położonych przy ul. Dołowej na cele budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie. Dotychczasowy budynek Sądu Okręgowego, tj. rzeszowski zamek, planuje się 

przeznaczyć na cele kulturalne, m.in. na siedzibę muzeum.  
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P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował: „Uczestniczyłem 

w rozmowach dotyczących przekazania zamku. Stronami zainteresowanymi przejęciem zamku 

są Prezydent Miasta Rzeszowa i Marszałek Województwa Podkarpackiego. Na dzień dzisiejszy 

trudno mówić o szczegółach, jeśli chodzi o przeznaczenie zamku. Jeżeli zamek zostanie 

przeznaczony na cele kulturalne, to wspólnie z Panem Marszałkiem podejmiemy decyzje co do 

tego, jakie instytucje kultury będą mieścić się w zamku.”  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał, czy przedłożony projekt 

uchwały to decyzja czy intencja?   

 

P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że rozmowy na 

temat przejęcia zamku muszą być poprzedzone podjęciem uchwały o przeznaczeniu 

nieruchomości położonej przy ul. Dołowej na cele budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie. 

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał: „Czyli będziemy 

podejmować drugą uchwałę po zakończeniu rozmów na temat przejęcia zamku?” 

 

P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - potwierdził, że 

będzie potrzebna tu druga uchwała. 

 

Przystąpiono do głosowania:   

 

 Uchwała w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy  

ul. Dołowej w Rzeszowie na cele budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego  

w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (17 głosami za). 

 
Ad 14. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic 

Staroniwskiej, Władysława IV, Stączka, Niezapominajek, Zimowit (druk nr XXVII/2/2016). 

(Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 34 do protokołu).  

 

 Przystąpiono do głosowania:   

 

 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic Staroniwskiej, Władysława IV, Stączka, 

Niezapominajek, Zimowit - została przyjęta jednogłośnie (13 głosami za). 
 

Ad 15.  

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach Aleksandra 

Jagiellończyka, Ciasnej i Tulipanowej (druk nr XXVII/10/2016).  

(Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 35 do protokołu).  

 

Przystąpiono do głosowania:   
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Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy 

ulicach Aleksandra Jagiellończyka, Ciasnej i Tulipanowej - została przyjęta 

13 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
Ad 16. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych 

przy ul. Żółkiewskiego w Rzeszowie (druk nr XXVII/3/2016).  

(Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 36 do protokołu).  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do projektu uchwały, 

powiedział: „Sformułowanie o dopuszczeniu przeznaczenia całości lub części terenu pod 

parking wielopoziomowy z infrastrukturą techniczną zezwoli niejako dzierżawcy na to, żeby 

zrobić parking symboliczny, a resztę terenu zagospodarować komercyjnie. Czy takie 

sformułowanie nie stwarza zagrożenia?” 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Myślę, że 

przyszły właściciel nieruchomości będzie musiał zrealizować inwestycję zgodnie z planem, 

który określa, jaki teren ma być przeznaczony pod usługi, a jaki pod parking.”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał, czy plan określa, jaka ma 

być minimalna powierzchnia parkingu?  

 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - odpowiedział, że 

minimalna powierzchnia parkingu ma wynosić nie mniej niż na 5 arów. 

 

Przystąpiono do głosowania:   

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Żółkiewskiego w Rzeszowie – 

została przyjęta 16 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 
Ad 17. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały wraz z załącznikami 

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 37 do protokołu).  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do projektu uchwały, 

powiedział: „Jeśli dobrze rozumiem, to my niejako kupujemy teren pod drogę wewnętrzną  

i zamierzamy ją sami zbudować. Nie bardzo rozumiem, jaki Miasto ma tu interes. Jeżeli 

developer buduje tutaj bloki czy zamierza zrobić centrum handlowe, to on powinien własnym 

sumptem budować drogi wewnętrzne, a nie zamieniać z nami działki, które są jego własnością.”  

 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - odpowiedział: 

„Developer ma drogę, która pewnie od 20 lat obsługuje osiedle domków jednorodzinnych. To 

jest droga prywatna, którą dojeżdża wiele osób. Droga ta, mimo że ma status drogi 
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wewnętrznej, nie jest drogą publiczną. Pełni funkcję drogi publicznej, ponieważ jest 

wykorzystywana przez mieszkańców jako droga ogólnodostępna. Chodzi o rozwiązanie tego 

tematu.”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - nawiązując do udzielonego 

wyjaśnienia, powiedział: „Rozumiem z tego, że w perspektywie przekształcimy tą drogę w drogę 

publiczną?” 

 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - odpowiedział 

twierdząco.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał: „Jakie są zasady, jeśli 

chodzi o budowę dróg?”  

 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - odpowiedział:  

„ Drogi publiczne buduje Miasto. Natomiast czasem trudno jest oddzielić drogę publiczną od 

drogi wewnętrznej. Jeżeli spółdzielnia buduje drogę wewnętrzną na terenie swojego własnego 

osiedla, w ramach własnego zamierzenia inwestycyjnego, to z zasady wykonuje to sama, za 

własne środki i na własnym gruncie. Natomiast tu mieliśmy taki przypadek, gdzie pas drogi, 

który obsługuje osiedle domków jednorodzinnych, od 20 lat jest drogą prywatną. Kolejni 

właściciele nigdy nie utrudniali mieszkańcom korzystania z drogi. Mieszkańcy korzystali z pasa 

drogowego drogi wewnętrznej prywatnej, ale posiadającej charakter ogólnodostępny.”     

 

 Przystąpiono do głosowania:   

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - 

została przyjęta 13 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 
Ad 18. 

 

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zaliczenia ul. gen. Kazimierza Dworaka w Rzeszowie do kategorii dróg publicznych 

powiatowych (druk nr XXVII/4/2016).  

(Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 

 

 Przystąpiono do głosowania:   

 

 Uchwała w sprawie zaliczenia ul. gen. Kazimierza Dworaka  

w Rzeszowie do kategorii dróg publicznych powiatowych - została przyjęta 

jednogłośnie (17 głosami za). 

 
Ad 19. 

 

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia woli utworzenia na Osiedlu Zawiszy nowej filii Rzeszowskiego Domu 

Kultury (druk nr XXVII/5/2016).  

(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 39 do protokołu). 
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 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do 

projektu uchwały, zwrócił uwagę, że w Rzeszowie nie ma Osiedla Zawiszy. Wskazał na 

potrzebę przeanalizowania projektu uchwały pod względem formalno – prawnym, aby uniknąć 

niepotrzebnych komplikacji przy staraniach o pozyskanie środków unijnych.  

 

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przyznał rację przedmówcy. 

Stwierdził, że Osiedle Zawiszy to nazwa potoczna. Formalnie jest to Osiedle Dąbrowskiego.   

 

 Radny P. Waldemar Kotula - stwierdził, że nie ulega wątpliwości, że jest potrzeba 

utworzenia domu kultury na Osiedlu Dąbrowskiego. Pod rozwagę poddał, czy zasadnym jest 

utworzenie takiej instytucji w kościele.    

 

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że z propozycją 

utworzenia nowej filii Rzeszowskiego Domu Kultury w nowobudowanych obiektach Parafii 

Rzymsko - Katolickiej pw. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zwrócił się ksiądz proboszcz. Dodał, że 

podobne rozwiązanie funkcjonuje w Jarosławiu. Zostało sfinansowane z funduszy unijnych  

i służy parafianom, jak i wszystkim mieszkańcom osiedla.  

 

 Radni P. P. Marcin Deręgowski i Janusz Micał - opowiedzieli się za przyjęciem 

przedłożonego projektu uchwały. 

 

 Radny P. Wiesław Buż - wyraził wątpliwość, czy kościół jest właściwym miejscem do 

funkcjonowania filii domu kultury. Powiedział: „Jest to daleko idąca i odważna propozycja. 

Nie wiem, czy nie powinniśmy od tego odstąpić.” 

 

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że przedłożony 

projekt uchwały ma charakter intencyjny. Po podjęciu tej uchwały zostaną podjęte działania  

w temacie ustalenia zasad funkcjonowania i finansowania nowej filii Rzeszowskiego Domu 

Kultury w nowobudowanych obiektach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Rzeszowie. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w przepisach 

prawnych dotyczących funkcjonowania tego typu instytucji, zostanie ewentualnie przedłożony 

pod obrady Rady Miasta kolejny projekt uchwały dotyczący utworzenia nowej filii 

Rzeszowskiego Domu Kultury. Rozważana jest możliwość sfinansowania ze środków unijnych 

wyposażenia i nagłośnienia.   

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - zwróciła się o rozważenie celowości wniesienia 

autopoprawki do projektu uchwały w kwestii prawidłowej nazwy osiedla.  

 

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - zgłosił autopoprawkę do 

projektu uchwały, polegającą na zamianie nazwy „Osiedle Zawiszy” na nazwę „Osiedle 

Dąbrowskiego”. Zgodnie z autopoprawką § 1 brzmiałby: „Wyraża się wolę utworzenia nowej 

filii Rzeszowskiego Domu Kultury w nowobudowanych obiektach Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie.”  

 

 Radny P. Witold Walawender - pozytywnie odniósł się do przedłożonego projektu 

uchwały. Powiedział: „Nie bójmy się łączyć takich podmiotów. Przykładem może być Salos 

Rzeszów, prowadzący działalność edukacyjną, kulturalną i sportową na Osiedlu Nowe Miasto. 

Jeśli chodzi o omawiany projekt uchwały, czas pokaże, że to jest dobry kierunek.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 
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 Uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia na Osiedlu Zawiszy 

nowej filii Rzeszowskiego Domu Kultury (wraz z autopoprawką) - została 

przyjęta 18 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy 1 głosie 

wstrzymującym.    

 
Ad 20.  

 

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę 

Miasto Rzeszów (druk nr XXVII/9/2016).  

Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu 

administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów - została przyjęta 

jednogłośnie (19 głosami za). 

 
Ad 21. 

 

 P. Henryk Wolicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Oświaty, 

Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój (druk nr XXVII/11/2016).  

(Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 41 do protokołu). 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  - 

została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

 
Ad 22. 

 

 P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk  

nr XXVII/12/2016).  

(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 42 do protokołu). 

 

 Radna P. Danuta Solarz - zapytała, czy zapadła decyzja, że robot daVinci będzie 

wykorzystywany w Szpitalu Miejskim? 

 

 P. Grzegorz Materna - Dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie - odpowiedział: „Jest 

decyzja, że zabiegi z udziałem robota daVinci będą wykonywane w Szpitalu Miejskim. Taką 

decyzję podjął Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.” 

   

 Przystąpiono do głosowania: 
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 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie 

(18 głosami za). 

 
Ad 23. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (w budynku przy ul. Rynek 13, 14; 

wskazaną przez CASINOS POLAND Sp. z o. o.); (druk nr XXVII/8/2016).  

(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 43 do protokołu).  

 

 P. Robert Homicki - Przewodniczący Komisji Przedsiębiorczości Gospodarczej - 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty uchwał w sprawach 

dotyczących wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Chciałem poinformować, że na posiedzeniu 

Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej podczas opiniowania ww. projektów uchwał 

poruszono temat uzależnienia od hazardu. Ten rodzaj uzależnienia jest coraz groźniejszy, 

zatacza coraz szersze kręgi i obejmuje już nie tylko osoby dorosłe. Uważam, że jako radni 

powinniśmy wyrazić zaniepokojenie problemem, który dotyczy mieszkańców Rzeszowa. 

Osobiście uważam, że centra handlowe, gdzie młodzież spędza dużo wolnego czasu i gdzie jest 

dostęp do hazardu, nie są dobrym miejscem do lokalizowania tego typu działalności. To nie jest 

tylko relaks, bo często za tym idą dramaty. Otrzymujemy takie sygnały od mieszkańców.” 

  

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

Radnego P. Grzegorza Koryla, powiedział: „Z tego co rozumiem, wniosek o wydanie 

pozytywnej opinii w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Piłsudskiego 44, dotyczy 

bardziej hotelu niż centrum handlowego, bo to w hotelach zazwyczaj lokalizuje się kasyna. Po 

drugie, podjęliśmy już dwie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.  

17 listopada  2015 r., jeśli chodzi o lokalizację w Hotelu Bristol dla Spółki Zjednoczone 

Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.  i 1 marca 2016 r., jeśli chodzi o lokalizację w Grand Hotel 

dla BINGO CENTRUM Sp. z o. o. Niezależnie od tego, czy dzisiaj podejmiemy kolejne uchwały 

czy nie, Ministerstwo Finansów i tak ma już dwa pozytywnie zaopiniowane wnioski.”   

 

 Radny P. Robert Kultys - stwierdził: „Z oczywistych przyczyn jestem przeciwny 

funkcjonowaniu kasyn gry. Przyjmuję do wiadomości argument, że kasyna w jakimś stopniu 

budują rangę miasta. Zastanawia mnie jednak logika podejmowania takich uchwał przez Radę 

Miasta. Bo w przypadku, gdy opinie pozytywne byłyby przykładowo dla 5 lokalizacji i tak potem 

urzędnicy w Ministerstwie Finansów mają prawo do decydowania o tym, gdzie takie kasyno ma 

być zlokalizowane. To jest błąd. Moim zdaniem, sami pozbawiamy się w ten sposób możliwości 

wpływu na taką decyzję. Podkreślam, że jeśli faktycznie jest prawdą, że kasyno gry wpływa na 

wartość turystyczną miasta, w którym jest zlokalizowane, czy generalnie na wizerunek miasta, 

to wydaje mi się, że to my powinniśmy podejmować decyzję o lokalizacji kasyna. Inna sytuacja 

występuje, gdy jest już działające kasyno. Wtedy, przystępując do opiniowania, powinniśmy 

zadać sobie pytania: Czy taka lokalizacja jest dobra i czy się sprawdza? Czy przez ostatni okres 

funkcjonowania kasyna, zjawisko uzależnienia od hazardu pogłębiło się czy nie zmieniło się? 

Czy są skargi na funkcjonowanie obecnego kasyna? Czy są wątpliwości co do postawy 

przedsiębiorców, którzy stoją za danym kasynem, np. jeśli chodzi o karalność? Dopiero po 

odpowiedzeniu sobie na te pytania można zweryfikować, czy dotychczasowe kasyno sprawdza 

się, i wtedy podejść do opinii w sposób konstruktywny. Reasumując, uważam, że jeśli jest system 
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koncesji, jeżeli co 4 lata ma zapadać nowa decyzja co do tego, jak mają funkcjonować kasyna, 

to nie po to, żeby co 4 lata losowo kasyno się zmieniało. Tylko po to, żeby samorząd mógł ocenić 

funkcjonowanie kasyna i wypowiedzieć się, czy obecne kasyno się sprawdziło, a jeśli nie, to 

można opiniować inne lokalizacje. Myślę, że tego elementu zabrakło.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiadając, zauważył: „Pomysł 

jest być może słuszny, ale spóźniony, bo 17 listopada 2015 r. podjęliśmy pierwszą pozytywną 

opinię, a drugą 1 marca tego roku. To wtedy trzeba było występować z takim wnioskiem. Teraz 

musielibyśmy uchylić jedną z tamtych dwóch uchwał, jeśli chcielibyśmy pozostawić decyzję  

w gestii Rady Miasta.” 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przypomniał, że zgodnie  

z uzasadnieniem do projektu uchwały, przedmiotem oceny Rady Miasta może być jedynie 

proponowana lokalizacja kasyna gry. 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział, że radni oceniają lokalizacje kasyn w oparciu  

o wiele informacji, które do nich docierają. 

 

 Radny Pan Mirosław Kwaśniak - odnosząc się do dyskusji, wyraził pogląd, że nie 

widzi związku pomiędzy karalnością przedsiębiorcy a lokalizacją kasyna gry, chyba że 

dotyczyło prowadzonej działalności. Zapytał o związek pomiędzy liczbą kasyn gry a liczbą 

mieszkańców. 

 

 P. Janina Załuska - Dyrektor Biura Obsługi Prawnej - poinformowała, że ustawa  

o grach hazardowych w sposób szczegółowy i precyzyjny określa wymogi niezbędne do 

prowadzenia kasyna. Dodała, że ustawa określa również, iż w miastach do 250 tys. 

mieszkańców może działać tylko jedno kasyno gry. Zauważyła, że brak jest podstaw prawnych 

do szczegółowej analizy kwestii poruszonych przez Radnego P. Roberta Kultysa.  

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - zwrócił uwagę, że temat lokalizacji kasyn mógłby zostać 

szczegółowo przeanalizowany na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miasta, gdyby 

stosowne projekty uchwały zostały przedłożone pod obrady Rady Miasta w jednym terminie.   

Wyraził przekonanie, iż Ministerstwo Finansów podejmie właściwą decyzję w tym temacie. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgodził się z przedmówcą w kwestii 

łącznego przedkładania i obradowania nad projektami uchwał dotyczącymi wyrażenia opinii  

o lokalizacji kasyn gry. 

 

 Radny P. Robert Homicki - odnosząc się do dyskusji, powiedział: „Trzeba rozróżnić, 

że czym innym jest kasyno, a czym innym automaty, które umieszczane są w różnych miejscach, 

włącznie ze stacjami benzynowymi. To właśnie automaty sprawiają najwięcej problemów, 

ponieważ tam nikt nie weryfikuje, czy ktoś jest pełnoletni czy też nie. Kasyna, do których chodzą 

dorośli, odpowiedzialni ludzie, funkcjonują na całym świecie. Idąc tokiem rozumowania 

radnych z Klubu PiS, należałoby zlikwidować także sklepy z alkoholem i papierosami.” 

 

 Radny P. Wiesław Buż - nawiązując do wypowiedzi Radnego P. Roberta Kultysa, 

zwrócił uwagę, że o opinię o lokalizacji kasyna gry zwracają się podmioty gospodarcze 

wyspecjalizowane w prowadzeniu tego typu działalności. Dodał, że nie widzi tu związku  

z ewentualną karalnością przedsiębiorców.  
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że ze względu na 

problem uzależnień, głosował przeciwko pierwszej uchwale w sprawie wyrażenia opinii  

o lokalizacji kasyna gry. Dodał, że: „Skoro uchwała ta została podjęta przez Radę, to kolejne 

nie miały już znaczenia. Bo to oznaczało, że będzie kasyno w Rzeszowie.”  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Biorąc pod uwagę to, że taki sposób 

spędzania czasu stwarza zagrożenie uzależnieniem od hazardu, będę głosował przeciwko 

podjęciu uchwały.” 

   

 Radna P. Grażyna Szarama – stwierdziła: „Skoro tak długo rozmawiamy na ten temat,  

oznacza to, że rzeczywiście problem istnieje. Zauważamy, że to negatywne zjawisko dotyczy 

naszego społeczeństwa, generalnie ludzi dorosłych, ale z tego powodu cierpią również dzieci, 

młodzież i rodziny. Znam osobiście takie rodziny, które straciły przez hazard cały swój majątek 

i dorobek życia. To są ludzkie tragedie. Wprawdzie mamy podjąć opinię tylko o lokalizacji 

kasyna, ale w tym temacie wiedza i spojrzenie na problem musi być szersze. Wniosek z tego jest 

taki, że należy poważnie zastanowić się przy głosowaniu za przyjęciem uchwał.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Nie mam tak radykalnego poglądu, żeby 

likwidować wszystkie kasyna. Sugeruję, żeby przed głosowaniem radni mogli wysłuchać 

skróconego raportu w kwestii uzależnień, w tym jaki jest bilans, jeśli chodzi o funkcjonowanie 

obecnego kasyna w Rzeszowie. Wnioskuję o skierowanie projektów uchwał dotyczących 

wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry do merytorycznych Komisji, celem przepracowania  

i rozpatrzenia na kolejnej sesji.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do wniosku 

przedmówcy, zauważył, że Centrum Leczenia Uzależnień nie będzie mogło przedstawić Radzie 

Miasta szczegółowych informacji w tym temacie. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przypomniał, iż Rada Miasta 

podjęła już dwie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. Oznacza to, że 

kasyno w Rzeszowie i tak będzie działało. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że termin zgłaszania 

wniosków o wydanie opinii w sprawie lokalizacji kasyna upływa 23 czerwca br. 

 

 Przedstawiciel CASINOS POLAND Sp. z o. o. - powiedział, że Ministerstwo 

Finansów ok. 3 tygodnie temu poinformowało o wygasaniu obecnej koncesji na prowadzenie 

kasyna w Rzeszowie. Są 3 miesiące na złożenie wniosków przez podmioty zainteresowane 

uczestnictwem w przetargu. Jednym z niezbędnych elementów jest uzyskanie pozytywnej 

opinii rady gminy. Rzeczywiście jest tak, że jeśli na tej sesji te trzy wnioski nie uzyskają takiej 

opinii, to niewykluczone, że nie będzie postępowania przetargowego. Wyjaśnił również, że 

kasyno nie musi znajdować się w Rzeszowie, gdyż przedmiotem przetargu jest udzielenie 

koncesji na prowadzenie kasyna w województwie podkarpackim. 

  

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

 Przystąpiono do głosowania:    
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 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - nie 

została przyjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 8 radnych 

było przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.   

 
Ad 24. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (w budynku przy ul. Rynek 13, 14; 

wskazaną przez FORGAME Sp. z o. o.).  

(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 44 do protokołu). 

 

 Przystąpiono do głosowania:    

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - nie 

została przyjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 9 radnych 

było przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.   

 
Ad 25. 
 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (w budynku przy ul. Piłsudskiego 44; 

wskazaną przez ESTRADĘ POLSKĄ Sp. z o. o.).  

(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 45 do protokołu). 

 

 Przystąpiono do głosowania:    

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - nie 

została przyjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 9 radnych 

było przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.   

 
 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgodnie z § 35 ust. 7 

pkt 9 Statutu Miasta Rzeszowa zgłosił wniosek formalny o reasumpcję głosowania dot. zdjęcia 

z proponowanego porządku obrad pkt 13, tj. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach 

pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Argumentował, że: „Na dzisiejszej sesji 

zaistniały dwie nowe okoliczności, które powodują, że część radnych mogła podjąć decyzję  

w błędnym przekonaniu.”   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Wnioski formalne 

rozpatruje się bezzwłocznie. Zatem, proszę powiedzieć, jakie to są okoliczności.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - odpowiedział: „Są dwie nowe okoliczności. Pierwsza 

sprawa dotyczy podstawy prawnej. Radny P. Konrad Fijołek zarzucił, że projekt uchwały został 

źle przygotowany, bo jeżeli uchwała zostałaby podjęta, to weszłaby w życie dopiero w połowie 

wakacji. Sprawdziliśmy to. Okazuje się, że jest to nieprawdą. Jeśli dzisiaj podjęlibyśmy  

uchwałę, to po opublikowaniu mogłaby ona wejść w życie z rozpoczęciem wakacji. Po drugie, 

w tabeli z opiniami i wnioskami Komisji nie została wpisana opinia Komisji Zdrowia, Rodziny 
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i Pomocy Społecznej. Komisja ta jednogłośnie, 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. To są dwie sprawy, z powodu których uważamy, że powinno być jeszcze raz 

przeprowadzone głosowanie.” 

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Ponownie 

proszę o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad. Chciałbym, żebyśmy na 

dzisiejszej sesji omówili ten temat, aby uniknąć zwoływania sesji w trybie nadzwyczajnym.”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do tematu, powiedział: 

„Nie akceptuję wniosku o reasumpcję głosowania. Reasumpcja dotyczy okoliczności, kiedy one 

nie są znane. Natomiast podczas dyskusji nad zdjęciem tego punktu z porządku obrad wszyscy 

Państwo byliście obecni. Mogliście przedstawić informację, że Komisja Zdrowia, Rodziny  

i Pomocy Społecznej rozpatrywała tą sprawę i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. Jeśli chodzi o drugą kwestię, to również mogła zostać skrytykowana przez Państwo  

w trakcie dyskusji, jeżeli była nieprawdziwa. Tymczasem w tym stanie rzeczy, jaki mamy teraz, 

zdjęcie czegokolwiek z porządku obrad wymaga 13 głosów, o czym Państwo świetnie wiecie, że 

tego nie uzyskamy. To jest praktyka, której nie mogę zaakceptować, bo w ten sposób możemy 

działać zawsze. Czyli znaleźć jakiekolwiek przyczyny uzasadniające reasumpcję, odczekać do 

końca sesji, kiedy frekwencja jest niska i nie ma możliwości uzyskania 13 głosów za zdjęciem 

punktu z porządku obrad. Co innego gdybyście Państwo teraz chcieli złożyć wniosek  

o wprowadzenie tego tematu do porządku obrad. Wtedy te 13 głosów będzie uzyskać trudniej, 

ale taka jest natura naszych przepisów. Dlatego nie zarządzę reasumpcji tamtego głosowania.”    

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - odpowiadając, 

stwierdził: „Jeśli chodzi o okoliczności, to uważam, że wielu radnym nie były znane. Przede 

wszystkim nie były znane tym radnym, którzy nie są członkami Komisji Zdrowia, Rodziny  

i Pomocy Społecznej. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Z rozmów z radnymi wynikało, że nie mieli tej świadomości. Zwracam się ponownie z prośbą  

o wprowadzenie tego tematu do porządku obrad. Ja nie przesądzam wyniku głosowania. To jest 

prośba. Państwo zrobicie, jak chcecie. Najwyżej za tydzień spotkamy się na sesji nadzwyczajnej 

nad jednym punktem. Nie zgadzam się też, że frekwencja jest słaba. Proszę spojrzeć, że jeśli 

chodzi o frekwencję radnych z Klubu PiS, jest dokładnie taka, jak na początku obrad. Tu się nic 

nie zmieniło. Proszę więc nie uogólniać. Poza tym, jeśli chodzi wniosek formalny o reasumpcję 

głosowania, w Statucie Miasta nie ma zapisów, które dawałyby Przewodniczącemu Rady 

Miasta prerogatywy wykraczające poza przepisy ustawowe.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Reasumpcję 

zarządza przewodniczący rady, w okolicznościach, które są opisane w Statucie Miasta. Ja je 

interpretuję tak, i na tej podstawie podejmuję decyzję o nieprzeprowadzaniu reasumpcji 

głosowania. Jeśli chcecie Państwo głosować wniosek o wprowadzenie tego punktu, możecie to 

zrobić.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zwrócił się o opinię prawną: „Czy przewodniczący rady 

ma prawo nie dopuścić do reasumpcji głosowania, skoro nie ma takiego zapisu w Statucie 

Miasta?”   

 

 P. Janina Załuska - Dyrektor Biura Obsługi Prawnej - odpowiedziała: „W mojej 

ocenie, przewodniczący rady interpretuje zapisy Statutu Miasta i w tym przypadku ma takie 

kompetencje.”    
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 Radny P. Grzegorz Koryl - zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za 

usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 

użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów - jako pkt 25 c. 

 

 Radny P. Wiesław Buż - zgłosił wniosek o przerwę w obradach Rady Miasta. 

 

 Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta 

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Zwrócono mi uwagę, 

że nawet dopuszczenie do ponownego wprowadzenia projektu uchwały, który już raz został 

zdjęty, jest przekroczeniem dobrych obyczajów. Gdybyśmy chcieli w ten sposób postępować, to 

można byłoby taki wniosek zgłaszać co drugi punkt, mówiąc, że jeszcze jest jakaś okoliczność 

dodatkowa. Pomijam już to, że z opinii nas wszystkich wynika jasno, że ten wniosek nie 

uzyskałby akceptacji Rady Miasta. Zatem, żeby nie tworzyć precedensu na przyszłość, nie 

będziemy głosować wprowadzenia punktu, który już raz został zdjęty. Proszę przyjąć to za 

dobre rozwiązanie na przyszłość dla funkcjonowania naszej Rady.” 

   

 Radny P. Grzegorz Koryl - ad vocem: „Czy dobrym zwyczajem jest zdejmowanie w 

ten sposób projektu uchwały przedstawionej przez mniejszość? To nie jest dobry zwyczaj. 

Mogliście Państwo rozwiązać sprawę w normalnym trybie, porozmawiać o uchwale  

i zagłosować. Pewnie byśmy to przegrali. Nasze działania są odpowiedzią na takie traktowanie 

nas jako opozycji i mniejszości.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Takie są reguły 

demokracji. Proszę popatrzeć, co się dzieje w Sejmie, które wnioski opozycji są akceptowane, 

które są przyjmowane. Ja nie twierdzę, że to jest dla nas najlepszy wzór. Mam nadzieję, że wielu  

zachowań stamtąd nie uda się tutaj  przenieść, i tak zresztą przez wiele lat było. Moim zdaniem, 

z reguły jest tak, że jeśli projekt uchwały wzbudza jednoznacznie negatywną opinię większości, 

to szkoda czasu żeby go wprowadzać. Jeśli natomiast są jakieś wątpliwości, to wtedy zostaje  

i dyskutujemy. Można również dyskutować w komisjach. Można w kuluarach przekonywać. 

Decyzje tego rodzaju są naturalne. To nie jest powód do oburzenia, że jakiś punkt został zdjęty, 

bo był zgłoszony przez opozycję. Nie wiem, czym kierowali się inni radni, ale dla mnie głównym 

powodem są kwestie finansowe. Generalnie jestem zdania, że z tego typu ulgami trzeba być 

ostrożnym. Mam liberalne poglądy gospodarcze.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - odpowiedział: „To nie są względy finansowe. Projekt 

uchwały został tak przygotowany, że Miasto nie ponosiłoby kosztów. Podczas dyskusji nad 

tematem byłaby szansa na wyjaśnienie, czy faktycznie byłyby to koszty dla Miasta czy też nie.”  

 

Ad 25 a. 

 

 P. Henryk Wolicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Oświaty, 

Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na używanie nazwy Rzeszów w znaku towarowym („Underground Rzeszów”). 

(Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 46 do protokołu). 
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 Radny P. Mariusz Olechowski - powiedział: „Patrząc na ten znak towarowy, nie 

kojarzy mi się z niczym pozytywnym, a wręcz przeciwnie. Rzeszów szczyci się z wizerunku 

miasta przyjaznego mieszkańcom, a ten znak, moim zdaniem, przedstawia agresję. Takie 

wizerunki i wątpliwe znaki obcojęzyczne nie promują naszego miasta, a wręcz przeciwnie. Jest 

to narzucanie obcej kultury sprzeczne z chrześcijańskimi tradycjami naszego narodu. Uważam, 

że Miasto nie powinno firmować tego typu znaków graficznych, które nie nawiązują do tradycji 

ani do przyjaznego mieszkańcom miasta i kraju.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „O gustach, wiadomo, się nie dyskutuje. Ale 

ten znak mnie zastanowił. Zszokowanie jest jednym ze sposobów zwrócenia na siebie uwagi. 

Jako Miasto nie powinniśmy akceptować tego typu praktyk. Mnie jako klienta taki znak 

towarowy na pewno by zniechęcił. Jako rodzic nie kupiłbym takiego produktu swoim dzieciom. 

Dlatego nie będę głosował za przedstawionym projektem uchwały.”  

 

 P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - wyjaśnił, że bez zgody Rady Miasta 

przedsiębiorca nie będzie mógł użyć nazwy Rzeszów w logo firmy. 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Patrząc na ten znak, mam negatywne 

odczucia. Dlatego nie zagłosuję za uchwałą.” 

  

 Radny P. Robert Kultys - zauważył, że znak towarowy bez nazwy Miasta, 

przedsiębiorca może złożyć do opatentowania, pomimo braku zgody Rady Miasta.  

 

 Radna P. Maria Warchoł - mając na względzie wizerunek Rzeszowa, krytycznie 

odniosła się do przedłożonego projektu uchwały.  

 

 Radna P. Grażyna Szarama - podzieliła zdanie przedmówców. Powiedziała: „Ten 

znak graficzny pozostawia wiele do życzenia. Może też wprowadzać w błąd, bo mnie kojarzy 

się z Haloween.”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Chciałem 

przypomnieć, że w przeszłości zdażały się już takie sytuacje, w których odmawialiśmy 

zaakceptowania znaku graficznego z nazwą Rzeszów.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Rzeszów  

w znaku towarowym - nie została podjęta. Za przyjęciem uchwały głosował  

1 radny, 15 radnych było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 
Ad 25 b. 

 

 P. Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie rozpatrzenia skargi (na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Biura 

Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa).  

(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 47 do protokołu). 

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
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 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi - została przyjęta jednogłośnie 

(16 głosami za). 

 
 Dalszą część obrad prowadził P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta.  

 

Ad 26. 

Interpelacje i zapytania: 

 

1/ 

Interpelacja Nr XXVII/1/2016 - pisemna       

 

 „Zwracam się z prośbą o wybudowanie chodnika dla pieszych przy ul. Poznańskiej, 

który będzie brakującym elementem całego ciągu pieszego, począwszy od hali sportowej, gdzie 

kończy się chodnik, w kierunku domów i posesji prywatnych zlokalizowanych przy  

ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej. Politechnika Rzeszowska, która była właścicielem tego terenu 

wyraziła zgodę na przekazanie tego terenu pod budowę chodnika. Został też dokonany podział 

działki i wydzielony został pas pod budowę chodnika. Dlatego proszę o szybkie wykonanie 

brakującego odcinka chodnika, co przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

i osób przebywających w tym rejonie.”         
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Janusz Micał 

 

2/ 

Interpelacja Nr XXVII/2/2016 - ustna       

 

„Proszę o interwencję w sprawie parkowania samochodów w weekendy na  

ul. Baldachówka.” 

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Wywrocki  

 

3/ 

Interpelacja Nr XXVII/3/2016 - ustna       

 

„Stowarzyszenie EKO-Stop zwróciło się do mnie z informacją, iż na terenie Osiedla 

Staroniwa znajduje się cenny obiekt kultury roślinnej, który należałoby otoczyć opieką. Proszę 

o informację, co Miasto mogłoby zrobić w kwestii ochrony tej roślinności? 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Wywrocki  

 

4/ 

Zapytanie Nr XXVII/4/2016 - ustne      

„W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Rzeszowie, proszę  

o informację, na jakim etapie jest sprawa nadania skwerkowi przy Moście Lwowskim, pomiędzy 

blokiem przy Al. Piłsudskiego a siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej, imienia Ks. Hieronima 

Osińskiego, uważanego za pierwszego elektryka polskiego.”  

 

Autor: Radna Miasta Rzeszowa P. Danuta Solarz 
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5/ 

Interpelacja Nr XXVII/5/2016 - ustna       

 „Proszę o szczególną ochronę niedawno wyremontowanej kapliczki z 1880 roku, 

zlokalizowanej na Osiedlu Staromieście, która jest obiektem aktów wandalizmu nieznanej 

osoby strzelającej z wiatrówki.” 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Mariusz Olechowski 

 

Ad 27. 

 

1/ 

 Radny P. Wiesław Buż - zaproponował rozważenie możliwości poszerzenia 

sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta, które radni otrzymują każdorazowo  

w materiałach na sesje Rady Miasta, o kwestie dotyczące osiągnięć i sukcesów Miasta, pracy 

radnych oraz zaproszeń na imprezy miejskie.  

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - odpowiadając, 

stwierdził, że temat zostanie przedyskutowany przez Prezydium Rady miasta.  

 

2/  

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że po raz 

kolejny Rzeszów uczestniczył w jednych z największych targów lotniczych na świecie,  

ILA Berlin Air Show. Na targach prezentował się razem z województwem podkarpackim, 

Polską Agencją Kosmiczną, a przede wszystkim przedsiębiorcami z Doliny Lotniczej.  

 

 

Na XXVII sesji odbytej w dniu 14 czerwca 2016 roku Rada Miasta 

Rzeszowa podjęła następujące uchwały:  

1. Uchwała Nr XXVII/581/2016 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2015 

rok. 

 

2. Uchwała Nr XXVII/582/2016 - w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa. 

 

3. Uchwała Nr XXVII/583/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

4. Uchwała Nr XXVII/584/2016 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa 

na 2016 r. 

 

5. Uchwała Nr XXVII/585/2016 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 113/21/2005 w rejonie ul. Marusarzówny  

i ul. Solskiego w Rzeszowie. 

 

6. Uchwała Nr XXVII/586/2016 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 101/9/2005 – I „Staromieście – Brzeźnik – 

Zachód” w Rzeszowie. 
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7. Uchwała Nr XXVII/587/2016 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu  

gen. W. Andersa w Rzeszowie – część III. 

 

8. Uchwała Nr XXVII/588/2016 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 232/18/2011 Oprawa placu Instytutu Muzyki  

w Rzeszowie. 

 

9. Uchwała Nr XXVII/589/2016 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005 – I Staroniwa – Południe  

w Rzeszowie. 

 

10. Uchwała Nr XXVII/590/2016 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 282/5/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 196/8/2010 na 

osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część II. 

 

11. Uchwała Nr XXVII/591/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej, położonej przy ul. Strażackiej w Rzeszowie. 

 

12. Uchwała Nr XXVII/592/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości 

położonej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie, na rzecz Polskiej Prowincji Zakonu 

Pijarów w Krakowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. 

 

13. Uchwała Nr XXVII/593/2016 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy 

ul. Dołowej w Rzeszowie na cele budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego  

w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała Nr XXVII/594/2016 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych 

w Rzeszowie w rejonie ulic: Staroniwskiej, Władysława IV, Stączka, Niezapominajek, 

Zimowit. 

 

15. Uchwała Nr XXVII/595/2016 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych 

przy ulicach Aleksandra Jagiellończyka, Ciasnej i Tulipanowej. 

 

16. Uchwała Nr XXVII/596/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Żółkiewskiego w Rzeszowie. 

 

17. Uchwała Nr XXVII/597/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

18. Uchwała Nr XXVII/598/2016 - w sprawie zaliczenia ul. gen. Kazimierza Dworaka  

w Rzeszowie do kategorii dróg publicznych powiatowych. 

 

19. Uchwała Nr XXVII/599/2016 - w sprawie wyrażenia woli utworzenia na osiedlu 

Dąbrowskiego nowej filii Rzeszowskiego Domu Kultury. 

 

20. Uchwała Nr XXVII/600/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania  

z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. 
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21. Uchwała Nr XXVII/601/2016 - w sprawie realizacji projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

22. Uchwała Nr XXVII/602/2016 - w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie. 

 

23. Uchwała Nr XXVII/603/2016 - w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w związku  

z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXVII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

 Obrady trwały od godz. 8.30 do 15.05. 

 Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący 

                                                                                                         Rady Miasta Rzeszowa                                                             

Danuta Groszek                                                                                        Andrzej Dec                                                  

 

 

Sprawdził: 

Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 
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