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Protokół Nr XXVI/1/2016 
z XXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 17 maja 2016 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 
 

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

 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  
XXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał radnych, 
współpracowników Prezydenta Miasta Rzeszowa (lista obecności stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 
współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji, 
przybyłych gości i mieszkańców miasta. 
 
 Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 
porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęły 4 wnioski dotyczące zmiany 
proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych 
propozycji. 
 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 12a – projektu uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o. o. w Rzeszowie. 

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 15a – projektu uchwały zmieniającej Uchwałę  
Nr XVIII/380/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. 

 
Wniosek został przyjęty 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych i przy  
2 głosach wstrzymujących. 

 
3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 18a – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi. 
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 0 – „Prezentacji Rzeszowskiej Diagnozy 
Społecznej 2015”. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, iż 
„Rzeszowska Diagnoza Społeczna 2015” została opracowana przez socjologów  
z Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat wielu aspektów socjologicznych Miasta.  
 
Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym, bez głosów 
wstrzymujących. 
 
Radny Pan Bogusław Sak – w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” – 
zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji – punktu 7 – projektu uchwały  
w sprawie przyjęcia deklaracji oraz apelu w sprawie stosowania się władz 
Rzeszowa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego (kserokopia projektu uchwały 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Powiedział: „Uważam, że Radni oraz Pan 
Prezydent powinni się przede wszystkim zajmować działalnością gospodarczą, starajmy się 
nie upolityczniać Rady Miasta, pilnujmy spraw gospodarczych, finansowych i współpracy 
z władzami Miasta, które działają dla dobra obywateli.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – zgłosił wniosek przeciwny do wniosku 
przedmówcy. Wyraził opinię, iż Rada Miasta w pewnym stopniu jest 
upolityczniona, a omawiany projekt uchwały ma jedynie charakter intencyjny i nie 
wywołuje żadnych skutków prawnych. Powiedział: „Chodzi o wartości nadrzędne,  
o ład konstytucyjny i łamanie prawa. Uważam, że dobrze byłoby, gdyby z Rzeszowa poszedł 
taki sygnał, że są u nas środowiska, które na łamanie ładu konstytucyjnego się nie zgadzają, 
dla których wartości nadrzędne są najważniejsze.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
podziękował Klubowi Radnych „Rozwój Rzeszowa” za to, że odpowiedzialnie 
podszedł do autentycznego rozwoju Miasta, wychodząc poza podziały. 
Powiedział: „To pokazuje, że naprawdę warto myśleć o rozwoju Miasta, a nie uprawiać 
politykę.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  
w dyskusji, powiedział: „Wypowiedź Pana Waldemara Szumnego dowodzi tego w jakiej 
dramatycznej sytuacji się znaleźliśmy. Oto zajęcie stanowiska w sprawie, która ma 
praktyczny wymiar w funkcjonowaniu naszego samorządu, może zaszkodzić interesom 
naszego miasta. Czy Państwo rozumiecie, co to znaczy? Gdzie znaleźliśmy się jako kraj?  
A zwolennicy nowego rządu mówią, że nie ma żadnego zagrożenia dla wolności słowa. 
Rozumiem z tej sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza sprawiedliwie rozdzielać 
środków, którymi jako rząd dysponuje, tylko sugeruje nam niedwuznacznie, że jak będziemy 
grzeczni, to może je dostaniemy. To jest proszę Państwa sprawa polityczna i nie będę tego 
ukrywał, ale również sprawa o wyjątkowym wymiarze. Do tej pory wszyscy staraliśmy się, 
żeby polityki w naszym samorządzie za wszelką cenę unikać, ale sytuacja robi się 
dramatyczna, bo to dotyczy fundamentów, podstaw naszej demokracji i naszego Państwa. 
To jest także czas próby. Pewnie nie wszyscy będą to pamiętać, ale moje pokolenie 
wywalczyło wolność. Nie przykładam nadmiernej wagi do tej uchwały, bo nie spodziewam 
się, że nawet jak ją uchwalimy, cokolwiek się zmieni, ale uznałem to jako okazję do tego, 
żeby pokazać, tak jak powiedział Radny Pan Robert Homicki, że są inne poglądy w tej 
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sprawie. Musiałem to powiedzieć, bo tak mi nakazuje sumienie, ale to się już więcej nie 
powtórzy.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w trybie 
ad vocem, wyjaśnił: „Nie użyłem w mojej wypowiedzi słowa „interes”, tylko mówiłem  
o autentycznym rozwoju Miasta, bo zajmowanie się sprawami miejskimi, czyli tym, co 
dotyczy mieszkańców, to jest to, o co nam chodzi, a nie uprawianie polityki. Nie mówiłem 
nic o interesach.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odpowiedział: 
„Szkopuł w tym, że jak się teraz nie zajmiemy polityką, to te interesy też będą zagrożone.” 
 
Radny Pan Bogusław Sak – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Jestem w takiej 
sytuacji, że nie jestem związany z żadną partią polityczną, moja partia to Rzeszów, moja 
partia to spółdzielczość. Moje stanowisko w tej sprawie wynika z dbałości o gospodarkę tego 
Miasta. Moja mała ojczyzna to Rzeszów i chcę o niego dbać tak, jak umiem najlepiej.” 
 
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji – punktu 7 – projektu uchwały  
w sprawie przyjęcia deklaracji oraz apelu w sprawie stosowania się władz 
Rzeszowa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego został przyjęty 18 głosami 
„za”, przy 5 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
 
 
Uzupełniony porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
 

0. Prezentacja „Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej 2015”. 
 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XXVI/16/2016). 

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

(druk: XXVI/17/2016). 
 

3. Oświadczenia i informacje.  
 

4. Prezentacja działalności Rzeszowskiego Domu Kultury. 
 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa  
o szczególną ochronę terenów zielonych i rekreacyjnych w rejonie Zalewu  
i Rezerwatu Lisia Góra (druk: XXVI/15/2016). 

 
6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 207/19/2010-1 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów – 
Dworzysko” (druk: XXVI/18/2016). 

 
7. Zdjęty. 
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8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  
(druk: XXVI/11/2016). 
 

9. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 
przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokość cen za te usługi (druk: XXVI/12/2016). 

 
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: XXVI/13/2016). 
 
11. Uchwała w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Rzeszowie (druk: XXVI/1/2016). 
 

12. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+  
(druk: XXVI/9/2016). 
 

 12a.  Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie. 

 
13. Uchwała zmieniająca 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 (druk: XXVI/3/2016). 
 

14. Uchwała zmieniająca 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  
(druk: XXVI/4/2016). 
 

15. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalania 
wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie 
niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu 
przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany środka 
transportowego bez uzasadnionej przyczyny (druk: XXVI/5/2016). 
 

15a.   Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/380/2015 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 17 listopada 2015 r. 

 
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (AGROHURT 

S.A., druk: XXVI/6/2016). 
 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w rejonie 
al. Gen. Władysława Sikorskiego (druk: XXVI/7/2016). 
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18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  
ul. Sucharskiego w Rzeszowie (druk: XXVI/8/2016). 

 
18a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 
19. Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Rzeszowa do 

Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk: XXVI/2/2016). 
 

20. Uchwała w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów 
złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów na ławników 
w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019 (druk: XXVI/10/2016). 
 

21. Interpelacje i zapytania. 
 

22. Wolne wnioski i sprawy różne. 
 

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

protokołu. 

 

ad 0. 

Dr Hubert Kotarski, dr Krzysztof Malicki, dr Mariusz Palak i dr Krzysztof Piróg  

z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – zaprezentowali „Rzeszowską 

Diagnozę Społeczną 2015” (prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa, który podziękował autorom opracowania za jego zaprezentowanie. 

Powiedział: „Bardzo się cieszę, że w końcu doszło do tej prezentacji także na forum Rady 

Miasta, tym bardziej, że jestem zwolennikiem opierania działań Miasta na tym, co przedstawią 

wyniki badań, doświadczenia i prognozy rzeszowskiego środowiska naukowego. W ślad za tym, 

co Panowie przedstawili na spotkaniu z Panem Prezydentem, postanowiłem dokonać pewnych 

ustaleń z Panem Prezydentem w duchu opierania naszych dalszych prac na tym, co przygotują 

dla nas środowiska naukowe naszego Miasta. W marcu br. złożyłem interpelację do Pana 

Prezydenta dotyczącą powołania Rzeszowskiego Panelu Obywatelskiego, który byłby czymś  

w rodzaju systematycznych, corocznych badań Rzeszowa w różnych aspektach i polegałby na 

przedstawianiu rezultatów tych badań w naszych pracach. Chciałbym, aby taka debata jak 

dzisiaj odbywała się przynajmniej raz w roku na forum Rady Miasta. Moglibyśmy analizować 

różne inne pogłębione badania, co jakiś czas powracać do pewnych tematów, ale także 

analizować te bieżące. Pan Prezydent w piątek wyraził przekonanie, że warto to zrobić, także  

w postaci zapisania pewnej puli środków w naszym budżecie na kolejne lata, a może jeszcze na 

ten rok. Zatem myślę, że będzie w kolejnych latach okazja, żeby dyskutować o Rzeszowie  

w kontekście badań przeprowadzanych przez rzeszowskich naukowców.” 
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Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „Myślę, że możemy sobie pogratulować, bo to jest 

ocena zewnętrzna naszych mieszkańców, którzy w zdecydowanej większości oceniają 

pozytywnie działania Miasta od 2009 do 2015 r. Odniosę się tylko do sfery dotyczącej 

gospodarki komunalnej. Cieszy mnie bardzo to, że mieszkańcy coraz lepiej oceniają czystość 

powietrza, czyli że są pozytywne rezultaty działań naszego Miasta, które czyni starania, by 

pozyskiwać środki na zmniejszenie pyłów PM 10. Jeśli chodzi o czystość wody, to mamy trochę 

gorszą sytuację, bo mamy zalew, co do którego nie potrafimy zmusić gospodarza, czyli 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie do jego oczyszczenia. Mam jednak 

nadzieję, że poprawiona ustawa – Prawo wodne – zmieni tą sytuację i będziemy mogli podjąć 

działania dotyczące oczyszczenia naszego zalewu. Co do transportu miejskiego, to myślę, że to 

same pozytywne opinie. Sądzę, że respondenci nie odnosili się do działań związanych  

z obniżeniem cen biletów, bo w trakcie przeprowadzania ankiet jeszcze nie było o tym mowy, 

więc myślę, że ta ocena w przyszłości na pewno będzie coraz lepsza. Ale najważniejszą rzeczą  

byłoby ocenić nasze działanie w przyszłości, aby nie było przekłamania, liczby będą mówić same 

za siebie.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – wyraził słowa podziękowania za zaprezentowane 

opracowanie, zwłaszcza dla studentów, którzy przeprowadzali ankiety. Zapytał 

autorów, czy pytanie zawarte w ankiecie o wizytówkę Miasta, o miejsca magiczne  

w Mieście było pytaniem otwartym, czy też respondenci mieli podaną listę 

konkretnych przykładów? Powiedział: „Takie badanie jest ważne nie tylko dla władz 

Miasta, ale także dla nas jako Radnych. Można je w odpowiedni sposób wykorzystać w naszej 

pracy. Bardzo interesujące było badanie dotyczące identyfikacji historycznej. Te odpowiedzi 

były druzgoczące. Myślę, że Komisja Edukacji, której jestem członkiem, pochyli się nad tym 

tematem. Jest to bardzo ważny aspekt, bo mieszkańcy Miasta, zwłaszcza młodzież powinna 

identyfikować się i znać historię Miasta.” 

 

Dr Krzysztof Malicki – odpowiadając na pytanie Radnego Pana Grzegorza Koryla, 

powiedział, iż pytania były kategoryzowane i miały charakter otwarty. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – zwrócił się z prośbą o przesłanie prezentacji 

wszystkim Radnym w formie elektronicznej. 

 

Radna Pani Danuta Solarz – zabierając głos w dyskusji, podkreśliła wielkie znaczenie 

znajomości historii Rzeszowa. Powiedziała, że w Mieście potrzebne są różne 

wydarzenia kulturalne, które przybliżyłyby mieszkańcom jego bogatą historię. 

 

ad 1. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Miasta 
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Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 8 do protokołu).  

 

Radny Pan Witold Walawender – zapytał o możliwość zapisania środków na 

inwestycję pn. „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”. Powiedział: „Dotarło do 

mnie pismo informujące, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego na czele z Panem 

Marszałkiem i z Panią Marszałek podtrzymuje wolę wsparcia realizacji „Podkarpackiego 

Centrum Lekkoatletycznego” w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 w wysokości do  

50% kosztów do poniesienia po stronie inwestora. To znaczy, że Urząd Marszałkowski złożył 

deklarację, że te pieniądze może zapisać natychmiast, tylko czeka na wolę ze strony miasta. 

Dlatego pytam Pani Skarbnik, czy jest szansa, aby te środki znaleźć, a jeżeli nie, to należałoby 

prowadzić rozmowy z Panem Marszałkiem i rozwiązać problem.” 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że zanim dojdzie 

do zapisu środków na ten cel w budżecie Miasta, należałoby ustalić kwestię, kto będzie 

inwestorem, jak inwestycja miałaby być realizowana, a później eksploatowana. 

 

Radny Pan Witold Walawender – w trybie ad vocem – zwrócił się z prośbą do władz 

Miasta, by dokonać ustaleń z Urzędem Marszałkowskim, kto miałby być inwestorem. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 

głos w dyskusji, powiedział: „Pismo, o którym mówił Radny Pan Witold Walawender, jest 

bardzo ważnym dokumentem dlatego, że pokazuje on jednoznacznie wolę Samorządu 

Województwa, który potwierdza i deklaruje przekazanie pewnej kwoty. Myślę, że to współgra 

z naszym apelem do Pana Prezydenta z poprzedniej sesji dotyczącym doprecyzowania zasad 

współpracy z partnerami: Samorządem Województwa Podkarpackiego i Klubem  

CWKS Resovia Rzeszów przy powstaniu Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. Czy 

prowadzono już jakieś rozmowy na ten temat?” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: 

„Aby można było realizować inwestycję, musi być inwestor. Stadion Resovii nie jest własnością 

Miasta, a nie możemy inwestować na nie swoim terenie. Jest więc wiele tematów do dyskusji, 

jest idea, są deklaracje, tylko że Klub Resovia jako właściciel terenu, powinien być inwestorem, 

a nie chce się tego podjąć. Przypomnę, że Miasto również zadeklarowało udział w tej 

inwestycji.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Ja rozumiem to, co 

powiedziała Pani Skarbnik i przyznaję, że to nie jest dobry moment na szukanie pieniędzy. 

Mało tego, z tego, co się zorientowałem, nawet nie ma takiej konieczności, żeby Miasto w tym 

roku przeznaczało pieniądze. Chodzi tylko o to, że jeżeli Ministerstwo Sportu uruchomi swoje 

środki, to dzięki nim będzie można rozpocząć tą inwestycję, a Miasto czy Marszałek, mogliby 
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wprowadzić swoje środki dopiero w przyszłym roku. Problem polega na tym, że Ministerstwo 

Sportu nie uruchomi swoich pieniędzy, dopóki nie będzie miało jasnego sygnału, że zarówno 

Miasto, jak i Marszałek wchodzą w tą inwestycję i tu jest problem. Wbrew temu, co powiedział 

Pan Prezydent Ustrobiński, wiem, że Klub Resovia chce tam inwestować i jest otwarty na 

wszelkie rozwiązania. Ja to raczej odbieram w ten sposób, że to Miasto szuka wszelkich 

powodów, żeby w tą inwestycję nie wejść. Dlatego proszę, by ten apel, który  

w zeszłym miesiącu Rada skierowała do Prezydenta, zrealizować. Jeżeli my dzisiaj słyszymy, 

że nadal są te same ustalenia, które były pół roku temu, czyli praktycznie jest brak jakichkolwiek 

ustaleń, no to rozumiem, że Miasto przez miesiąc nie wykonało żadnego ruchu, żeby sprawę 

posunąć do przodu. Miną kolejne miesiące i na samym końcu rzecznik prasowy, czy też Pan 

Prezydent powie, że Miasto chciało, ale to Klub Resovia nie chciał, podczas gdy obawiam się, 

że jest odwrotnie.” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w trybie ad 

vocem, powiedział: „Nie wiem skąd takie wrażenie odniósł Radny Pan Robert Kultys, że 

Miasto nie chce budować tego obiektu. Miasto jako inwestor powinno posiadać teren, powinno 

posiadać też pewne fundusze. Są również przepisy, które uniemożliwiają wydatkowanie 

pieniędzy na środek trwały, który nie jest własnością Miasta. Uważam, że powinniśmy tu 

pewne rzeczy na początku uporządkować. Przypomnę również, że była deklaracja ze strony 

Pana Prezydenta, że przeznaczamy kwotę na to Centrum i taka też uchwała została podjęta. 

Dlatego sądzę, że Pana insynuacje są nie na miejscu.” 

 

Radny Pan Stanisław Ząbek – zabierając głos powiedział, że tematem zasadniczym 

w dyskusji powinien być temat, dotyczący tego, który z trzech podmiotów będzie 

administrował obiekt i ponosił koszty jego utrzymania. Wyraził opinię, iż ze względu 

na rozmiary planowanego Centrum, zachodzi prawdopodobieństwo, że Miasto nie 

będzie stać na taki wydatek.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 

wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Sedno tego problemu zawiera się w tym, co 

powiedział Radny Pan Stanisław Ząbek. Kto będzie tym obiektem zawiadywał i ponosił koszty? 

Kto będzie inwestorem? Ja nie wierzę, że inwestycja zmieści się w tych pieniądzach, o których 

optymistycznie mówi Resovia, więc inwestor będzie odpowiedzialny za dołożenie pieniędzy.  

A po drugie, powiedzmy sobie szczerze, Resovia jak każdy klub w Polsce, nie jest wiarygodnym 

partnerem biznesowym. Wszystkie kluby sportowe w Polsce co chwilę mają fundamentalne 

problemy z pieniędzmi. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że jeśli miałoby to być Podkarpackie 

Centrum Lekkoatletyczne, to z samej nazwy wynika, że powinien go prowadzić, utrzymywać  

i inwestować w niego Samorząd Wojewódzki. My mamy dość kłopotów ze Stadionem Stali  

i branie sobie na głowę jeszcze drugiego stadionu jest po prostu mało odpowiedzialne. Ja 

rozumiem, że powinny się jeszcze te trzy strony spotkać i rozmawiać, ale stawianie sprawy tak, 

że to Miasto powinno robić, jest na dzisiaj delikatnie mówiąc ryzykowne.” 
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Radny Pan Witold Walawender – w trybie ad vocem, powiedział: „Jest dużo prawdy  

w tym, co tu dzisiaj zostało powiedziane. Jednak drugą stroną medalu jest to, że Klub Resovia 

deklaruje zarówno utrzymanie tego obiektu, jak i finansowanie poprzez Szkołę Mistrzostwa 

Sportowego, która liczy ponad 200 uczniów. Poza tym nie ma w Rzeszowie ośrodka sportowego, 

który byłby dochodowy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej mówimy o rozbudowie Hali na 

Podpromiu, czy kierując się takim myśleniem, nie należy jej rozbudowywać? Do Hali na 

Podpromiu również dokładamy ponad 1 200 000 zł rocznie, więc to nie jest dobre myślenie. 

Ważne jest to, że jedynym na Podkarpaciu stadionem lekkoatletycznym jest właśnie ten  

w Rzeszowie. 7 czerwca na stadionie w Rzeszowie odbędzie się impreza sportowa  

pn. „SportGeneracja”. Organizatorem i pomysłodawcą jest Fundacja Wychowanie przez Sport, 

którą tworzą byli lekkoatleci, olimpijczycy m. in. Sebastian Chmara, Artur Partyka i Paweł 

Januszewski. Pan Artur Partyka i Pan Robert Korzeniowski przyjadą do Rzeszowa i zastaną 

stadion w opłakanym stanie. Będziemy się wstydzić jako stolica województwa podkarpackiego, 

że wszystkie imprezy lekkoatletyczne odbywające się na tym obiekcie nie spełniają żadnych 

standardów.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – również w trybie ad vocem powiedział, że argumenty 

przytoczone przez przedmówców są zupełnie bezzasadne, ponieważ nikt nie żąda od 

Miasta, żeby było inwestorem i prowadziło tą inwestycję, ponieważ to Resovia ma ją 

prowadzić. Powiedział: „Uważam, że te argumenty są sztucznie wymyślane, żeby tą 

inwestycję odsunąć.” 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Uczestniczyłem w spotkaniu z prezesem Klubu Resovia i istotnie klub chce utrzymywać 

stadion, ale jest również oczekiwanie, że inwestorem będzie Miasto. Oczekiwanie to wynika  

z faktu, że Miasto byłoby wiarygodnym partnerem, a Resovia chce się zabezpieczyć na wypadek 

złej kondycji finansowej. Deklaracją naszą sprzed kilku miesięcy było przeznaczenie środków  

w wysokości 8 mln zł na budowę stadionu, ale nie na jego utrzymywanie, gdyż to Resovia 

powinna być inwestorem, a takich jasnych deklaracji nie usłyszałem na tym spotkaniu.” 

 

Radny Pan Bogusław Sak –  zapytał na jakim etapie przygotowania są projekty 

rewitalizacji 3 parków w Rzeszowie i czy ze strony Samorządu Województwa 

Podkarpackiego, który te projekty przygotowuje, jest możliwość aplikacji środków 

unijnych na ten cel i czy ze strony Miasta jest szansa na rozpoczęcie inwestycji jeszcze 

w tym roku? 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: „Na to, by 

rozpocząć inwestycję w odpowiedzialny sposób, tzn. że mamy finansowanie i realizujemy, to 

raczej nie ma szansy. Z tego co wiem, to na tę chwilę nie rezygnujemy jeszcze z tych projektów 

licząc na to, że się pojawią środki i będzie możliwość ich realizacji. Obecnie rozpoczęliśmy 
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realizację drogi – łącznika do Kielanówki, bez zapewnienia środków unijnych w 100%, a więc 

podjęliśmy już dość duże ryzyko jeśli chodzi o to, że będzie realizacja, a nie ma pełnego 

zabezpieczenia. Dlatego uważam, że kolejne budowy bez zabezpieczenia, raczej podejmowane 

nie będą.” 

 

Radny Pan Bogusław Sak – zwracając się do Radnych, zaapelował: „Postarajcie się, 

pomóżcie i miejcie na uwadze możliwości pozyskiwania środków. Starajmy się nie mówić, lecz 

działać.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – nawiązując 

do wypowiedzi przedmówcy, stwierdził: „Radny Pan Bogusław Sak wywołał bardzo 

ważny temat. Jeden z takich tematów został poruszony na połączonym posiedzeniu dwóch 

Komisji Rady Miasta: Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komisji Inwestycji i Pozyskiwania 

Funduszy Unijnych. Posiedzenie dotyczyło m. in. tzw. obwodnicy południowej. Z tego, co 

jasno padało ze strony dyrektorów zajmujących się przygotowaniem pewnych dokumentów 

wynikało, że może być problem ze staraniem się Rzeszowa o środki unijne. Przypominam, że 

budowa mostu południowego to 440 mln zł, a pozyskane środki to może być kwota 370 mln zł. 

Musimy jednak zdążyć ze wszystkimi dokumentami na nabór w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jeśli w tym naborze byśmy nie zdążyli, to już potem 

nie będzie możliwości tego zadania wykonać, bo nie będzie nas stać. Proszę zatem Pana 

Prezydenta o przedstawienie nam informacji, czy ta inwestycja jest pod Pana szczególnym 

nadzorem, jako osoby, która jest za inwestycje w Mieście odpowiedzialna? Czy te potencjalne 

zagrożenia czasowe mogą istnieć, czy też nie ma się czego obawiać i zdążymy ze wszystkim na 

czas?” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiadając, 

powiedział: „Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo ważna inwestycja, która ma być 

realizowana w Rzeszowie. Do tej pory udało się kilkaset inwestycji już w Mieście zrealizować, 

w tym kilkanaście bardzo dużych, dlatego ja tak emocjonalnie tego nie traktuję, bo uważam, że 

nie na tym polega praca, żeby działać akcyjnie, tylko nad tematem pracować. Aktualnie 

kończymy prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który ustali 

ostateczny przebieg drogi południowej od ul. Podkarpackiej do Al. Sikorskiego.  

Następnie przystąpimy do realizacji dokumentacji, a potem pozyskiwania terenów w ramach 

ZRID i realizacji tej inwestycji. To wszystko ma swoją kolejność i jest działaniem 

zaprogramowanym. To, że są trudności, to nic niezwykłego, bo przy każdej inwestycji są 

trudności. Pani Skarbnik wspomniała, że najważniejszą teraz realizacją jest połączenie  

ul. Podkarpackiej z węzłem Kielanówka S19. Jesteśmy od dawna gotowi z dokumentacją  

i do dzisiaj nie wiemy, czy dostaniemy pieniądze, czy też nie, bo tak są ustawione nabory. 

Rozpoczęliśmy jednak przetarg i jesteśmy optymistami, że to zadanie uda nam się zrealizować. 

Jestem również przekonany, ze droga południowa także będzie zrealizowana i proszę być 

spokojnym, ponieważ wszystkie jednostki zaangażowane w to zadanie pracują swoim rytmem 

i realizują poszczególne etapy tego przedsięwzięcia.” 
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Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Przypomnę, że na wspólnym posiedzeniu obu 

Komisji, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie tego projektu, czyli Pan Piotr Magdoń – 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, powiedział wyraźnie, że nie ma możliwości do końca roku 

przeprowadzenia tej procedury, która jest wymagana, aby skierować wniosek o dofinansowanie 

w naborze z grudnia. Trzeba dodać, że nabór grudniowy będzie najprawdopodobniej ostatnim 

naborem środków unijnych w tej perspektywie unijnej, więc proszę się nie dziwić, że my 

wyrażamy konkretne obawy. Proszę, aby Rada otrzymała jasne stanowisko, czy do grudnia jest 

możliwe złożenie pełnego wniosku do naboru grudniowego, ponieważ obecne słowa Pana 

Prezydenta są sprzeczne z tym, co powiedział Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg podczas 

posiedzenia Komisji.” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, iż 

odpowiedź na powyższe pytanie zostanie udzielona pisemnie. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – poruszył sprawę dotyczącą odprowadzania wód 

opadowych z terenów ul. Kwiatkowskiego i ul. Makuszyńskiego. W imieniu Klubu 

Radnych PIS, zawnioskował o przyspieszenie prac w tym zakresie. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 

zawnioskował do Pana Andrzeja Deca – Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie 

zebrania, o którym mowa w § 50 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Rzeszowa. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 

zebranie, o które zawnioskował przedmówca, odbędzie się w czasie przerwy  

w obradach, która zostanie ogłoszona po pkt 3 porządku obrad. 

 

Radny Pan Bogusław Sak – zapytał o możliwość zmiany kategorii ulic, a dokładnie 

Al. Sikorskiego, Al. Rejtana i przyszłej Wisłokostrady, co pozwoliłoby na pozyskanie 

środków unijnych. 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, iż 

odpowiedni wniosek dotyczący zmiany kategorii tych ulic na kategorię dróg 

wojewódzkich, został już złożony. Dodał, że obecnie Miasto czeka na rozstrzygnięcie, 

by móc skorzystać ze środków unijnych, dzięki którym mogłoby budować drogi 

wojewódzkie. 
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Przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących.  

 

ad 2. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. Następnie 

przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – z uwagi na to, że obecne środki przekazane  

w ramach dotacji klubom sportowym, są niewystarczające, zgłosił wniosek o ich 

zwiększenie o 500 tys. zł.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – poinformowała, że obecnie 

planowana nadwyżka operacyjna jest zaledwie na poziomie 40 mln zł,  

a przedstawiana uchwała, z uwagi na  różne pilne potrzeby, zmniejsza ten poziom  

o 2, 9 mln zł. Wyjaśniła, że malejący poziom nadwyżki operacyjnej wynika z tego, że 

oddane do użytkowania inwestycje kosztują, więc jeśli pojawiają się dodatkowe 

wydatki bieżące, to chcąc utrzymać poziom nadwyżki operacyjnej, należy ograniczyć 

inne obszary związane z wydatkami bieżącymi. Dodała, że w tym celu, zostały 

zmniejszone między innymi dotacje sportowe. Powiedziała, że przywrócenie ich do 

poprzedniego poziomu, pociągałoby zmniejszenia w innych obszarach. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 

głos w dyskusji, powiedział: „Chciałbym nawiązać do poprzedniej sesji, kiedy to mówiliśmy 

o tym, że aby Rada Miasta odpowiedzialnie kształtowała budżet i dokonywała w nim zmian, to 

dobrze jest na wcześniejszym etapie, przed odpowiednimi zapisami mieć taką wiedzę, jakie 

potrzeby i konieczności istnieją jeśli chodzi o zmiany budżetowe. Jeśli my, jako Radni, mamy 

mieć wpływ na kształt budżetu, to nie możemy w ostatnim momencie dowiadywać się  

o proponowanych zmianach, o tym, że środki są już wręcz podzielone, a my mamy tylko 

podnieść rękę. Radny Pan Marcin Deręgowski wniósł jeden temat – dotacji sportowych, ja 

mówiłem wczoraj na Komisji Ekonomiczno – Budżetowej o trzech bardzo istotnych tematach: 

odprowadzenie wód opadowych z terenu ul. Makuszyńskiego i Gościnnej, oświetlenie  

ul. Dominikańskiej koło przedszkola oraz remont ul. Dębowej – kanalizacja deszczowa. Są to 

niedrogie zadania, a bardzo pilne. Bardzo długo dyskutowaliśmy na Komisji Ekonomiczno – 

Budżetowej jaką znaleźć formułę, żebyśmy mogli reagować na wnioski mieszkańców i być jako 

Radni skuteczni. Radny Pan Konrad Fijołek zaproponował pewną formułę i myślę, że jeśli ją 

dopracujemy z Panią Skarbnik, to wtedy byśmy pewną koncepcję obrali. Kiedyś, gdy 



13 
 

Prezydentem Rzeszowa był Pan Mieczysław Janowski, kierowałem Komisją Ekonomiczno – 

Budżetową, jak również za czasów Pana Prezydenta Andrzeja Szlachty, mieliśmy taką formułę 

i chciałbym żeby w tej kadencji również taka dobra zmiana zaszła. Dobrze nam się pracuje na 

Komisji, ponieważ Pan Przewodniczący Stanisław Ząbek bardzo dobrze prowadzi jej obrady. 

Będziemy z Radną Panią Danutą Solarz apelować na następnej Komisji, żebyśmy poszli w tym 

kierunku. Podsumowując, proszę Wysoką Radę o inne podejście do tego, jak dzielić środki 

finansowe, jak również, jak zmagać się z problemami, bo o tym Pani Skarbnik również mówiła 

i też będziemy chcieli się z tym zmierzyć.” 

 

Radny Pan Witold Walawender – zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę na 

problem zbyt małych dotacji z zakresu kultury i sztuki. Dodał, że z tego powodu wiele 

imprez kulturalnych w Rzeszowie zostało zawieszonych. Zgłosił wniosek dotyczący 

zwiększenia środków na dotacje z zakresu kultury i sztuki, do poziomu z lat 

ubiegłych, po pierwszym półroczu bieżącego roku. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Pani 

Skarbnik przed chwilą powiedziała, że sytuacja budżetu jest jaka jest. Nadwyżka operacyjna 

maleje. Państwa wnioski dotyczą jej pomniejszenia. Jeśli chodzi o wypowiedź Radnego Pana 

Waldemara Szumnego, to zebrał on przecież 3 wnioski ze swojego klubu. Wniosków płynących 

od Radnych jest mało dlatego, że my wszyscy mamy świadomość, że one mają niewielkie szanse 

powodzenia, dlatego ich nie zgłaszamy. One wszystkie są uzasadnione, tylko wiemy jaki jest 

stan budżetu, więc obawiam się, że ta formuła o którą Pan Waldemar Szumny zabiega, niewiele 

przyniesie, chociaż próbować zawsze można.” 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – uznał wnioski Radnego Pana Waldemara 

Szumnego za zasadne, szczególnie te dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców. 

Wyraził opinię, iż okolica przedszkola na ul. Dominikańskiej, jak również ul. Miła, to 

priorytety, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zgodził się z wypowiedzią Pana Andrzeja Deca – 

Przewodniczącego Rady Miasta. Nawiązując do wspomnianego już wspólnego 

posiedzenia Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych oraz Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, powiedział: „Według słów Pani Skarbnik, sytuacja jest taka, że 

budżet jest napięty. Wobec tego wniosek z posiedzenia był taki, że należy sobie uświadomić  

i powiedzieć, które inwestycje w roku tym i w roku najbliższym są najważniejsze do realizacji. 

Stąd wyniknęła między innymi dyskusja o moście południowym. Dopiero jak sami sobie 

uświadomimy, na których inwestycjach należy ten priorytet finansowy skoncentrować, dopiero 

potem będzie można rozstrzygać o tych mniejszych inwestycjach.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 

ponownie glos w dyskusji, powiedział: „Formuła zaproponowana przez Radnego Pana 



14 
 

Konrada Fijołka jest do dopracowania z Panią Skarbnik zwłaszcza, że ułatwieniem jest to, że 

posiedzenia Komisji Ekonomiczno – Budżetowej odbywają się w Ratuszu, blisko Pana 

Prezydenta, dzięki czemu można doraźnie reagować. Jeśli chodzi o środki, to nie ma większego 

problemu, bo jest w budżecie wirtualny zapis o dofinansowaniu spółki lotniskowej a wiemy, że 

nie będzie takiego dofinansowania, więc mamy co najmniej 1 mln zł w zapasie.” 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

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

została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych i przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

ad 3. 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poinformował, że od wielu lat, co roku 

organizowana jest w województwie podkarpackim Olimpiada Innowacji 

Technicznych i Wynalazczości. Dodał, iż charakter olimpiady pozostaje w zbieżności 

z marką Rzeszowa, który jest stolicą innowacji. Powiedział: „Chciałbym Państwa 

poinformować, że moi uczniowie, których przygotowywałem przez okres 2 lat, wygrali tę 

olimpiadę. Zajęli na niej I miejsce drużynowo oraz I i II miejsce indywidualnie. Moim 

marzeniem jest, by 11 i 12 czerwca w Koszalinie, wygrać eliminacje ogólnopolskie.” 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – wygłosił następujące oświadczenie: „Panie 
Prezydencie, Wysoka Rado! Wczoraj od Rzecznika Pana Prezydenta dowiedzieliśmy się  
o decyzji Ratusza o pozostawieniu dachu nad skateparkiem przez cały rok. Ta decyzja, 
zwłaszcza, że zaczyna się sezon letni, a skatepark jest jednym z najczęściej uczęszczanych 
obiektów sportowych, budzi wątpliwości. Przypomnę, że budowa dachu nad skateparkiem, 
będąca wynikiem wygranego zadania w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim, trwała 2 lata, 
zamiast roku i nie chcę wnikać z czyjej winy było to opóźnienie. Przed realizacją tej inwestycji, 
z roku na rok, środowisko skupione wokół skateparku rozwijało się, przybywało nowych 
entuzjastów sportów ekstremalnych, obiekt uważany jest za najlepszy obiekt w kraju. 
Cykliczne, coroczne zawody, finały Mistrzostw Polski oraz inne imprezy organizowane przez 
lokalnych miłośników, przyciągały nie tylko młodych sportowców z regionu, ale także z Polski 
i ze świata. Przedłużająca się inwestycja, brak możliwości korzystania z obiektu, ciągle 
przesuwane terminy otwarcia, spowodowały spadek ilości uczestników o co najmniej połowę  
w stosunku do roku poprzedniego. W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 
2014 mieszkańcy zdecydowali o organizacji międzynarodowego festiwalu sportów 
ekstremalnych w skateparku pn. Carpatia Extreme Festival. Byłoby to największe wydarzenie 
tego typu w Polsce, które by promowało Rzeszów poza granice państwa. Jest połowa maja i na 
to przedsięwzięcie nie ma jeszcze ogłoszonego przetargu. Jest to 2 lata od wygrania konkursu. 
Nawet jeśli udałoby się ogłosić to postępowanie, to jak je zrealizować, kiedy skatepark ma być 
zadaszony cały rok? Jak mają w przyszłości odbywać się zawody i inne imprezy, jeśli według 
przepisów przeciwpożarowych może na nim przebywać równocześnie 30 osób? Jak w lecie ma 
funkcjonować obiekt, kiedy w przypadku 30⁰ C na zewnątrz, temperatura wewnątrz będzie 
dochodziła do 40-50⁰ C? To praktycznie wyłącza obiekt na okres letni. Zgadzam się  
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z argumentacją Miasta, że koszty powyżej 100 tys. zł za ściągnięcie, czyszczenie i ponowne 
nałożenie zadaszenia są wysokie. Wczoraj zadzwoniłem do firmy, która realizowała tę 
inwestycję i oznajmiono mi, że cena za jednorazową taką operację, to koszt w wysokości ok. 70 
tys. zł, a w przypadku podpisania umowy, koszty te mogą być nawet niższe. Czy Ratusz 
próbował znaleźć inną firmę niż ta, która wykonywała zadaszenie, tak by móc ściągać i zakładać 
tę nawierzchnię? Czy rozważane były inne możliwości wykorzystania pomocy samych 
użytkowników? W swoim imieniu, jak i w imieniu środowiska skupionego wokół skateparku, 
apelujemy o znalezienie rozwiązania tej sytuacji. Ze swojej strony deklarujemy wszelką 
pomoc.” 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Wszystkie 
prace, które są wykonywane przez Miasto muszą się odbywać w drodze przetargu. Do 
przetargu, który został ogłoszony, zgłosiła się tylko jedna firma. Okazało się, że demontaż 
zadaszenia skateparku wyniesie 101 tys. zł, przy czym należy zdawać sobie sprawę z tego, że 
będzie to wydatek, który Miasto będzie ponosiło każdego roku. Nieprawdziwą informacją jest 
fakt, że jest to miejsce, gdzie przebywa najwięcej sportowców, ponieważ robiliśmy badania  
i okazało się, że są takie dni i takie godziny, gdzie nie ma w ogóle korzystających z obiektu. 
Prawdą jest natomiast to, że jeżeli skatepark będzie zadaszony, to na jego terenie będzie mogło 
przebywać jednocześnie 30 osób, a jeżeli przy tym trybuny miałyby być rozłożone, to na 
skateparku się nie zmieszczą.” 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zaapelował o to, żeby znaleźć rozwiązanie z tej 
sytuacji, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż niejednokrotnie Miasto ze względu na zbyt 
wysoką cenę, ogłaszało kilka przetargów, zanim wyłoniło właściwego wykonawcę. 
Wyraził opinię, iż bardziej zasadne byłoby zdjęcie zadaszenia, niż utrzymywanie go 
przez cały rok, co skutkuje wyłączeniem obiektu w okresie letnim.  
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 

poinformował, iż w ramach cyklu festiwali Wschód Kultury – Europejski Stadion 

Kultury, 23 czerwca w Trasie Podziemnej odbędzie się spektakl „Romantyzm – nowe 

oczyszczenie”, przygotowany przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Przedstawił 

również informację dotyczącą zorganizowania festiwalu międzynarodowego, którego 

szczegóły są dopiero omawiane. Wyjaśnił, iż obecnie toczą się rozmowy z Panem 

Stanisławem Sienko – Zastępcą Prezydenta Miasta Rzeszowa, a Komisja Ekonomiczno 

– Budżetowa Rady Miasta poparła pomysł dofinansowania tego projektu, dlatego  

w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie zainteresowanych stron, miedzy innymi 

przedstawicieli Euroregionu Karpackiego i kilku różnych środowisk kulturalnych 

Rzeszowa. Poinformował również, iż w związku z wymianą młodzieży, 13 czerwca 

odbędzie się w Ratuszu, spotkanie z młodzieżą z Hiszpanii. Dodał, iż chęć 

uczestniczenia w tym spotkaniu zgłosił Radny Pan Konrad Fijołek, Radna Pani 

Grażyna Szarama, jak również on sam. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Radny Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„W dniach od 23 maja do 4 czerwca odbywać się będzie Festiwal Przestrzeni Miejskiej 2016. 

Myślę, że jest to festiwal, w którym Radni powinni uczestniczyć z przyjemnością, ale także 
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bardzo aktywnie we wszystkich jego wydarzeniach, zwłaszcza tych, dotyczących dyskusji  

o zagospodarowywaniu naszej przestrzeni. Chciałbym szczególnie zwrócić Państwa uwagę na  

2 wydarzenia z tego festiwalu, które dotyczą właśnie przestrzeni. W dniu 31 maja na 

Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się debata z udziałem najbardziej znamienitych nazwisk 

architektonicznych w Polsce, dotycząca zagospodarowania miejskiej przestrzeni w historii  

i przyszłości. Natomiast 2 czerwca o godz. 15:00 w Ratuszu odbędzie się prezentacja prac 

rewitalizujących tereny: Plac Balcerowicza i Plac Wolności oraz debata oxfordzka z udziałem 

studentów Politechniki Rzeszowskiej. Są to młodzi architekci, ale bardzo zależy im na tym, aby 

osoby, które decydują o przestrzeni w Mieście, tacy jak Radni, Panowie Prezydenci  

i pracownicy Wydziału Architektury, mogli w tej debacie uczestniczyć. Otrzymacie Państwo 

zaproszenia, aby jak największa reprezentacja Radnych w niej uczestniczyła.” 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – w imieniu Radnych powitał zebraną na sali 

sesyjnej młodzież popierającą wybudowanie w Rzeszowie Centrum 

Lekkoatletycznego. Poinformował również o tym, że 24 maja rozpocznie się  

w Rzeszowie Carpathia Festiwal. 

 

Radny Pan Wiesław Buż – wyraził opinię, iż prezentowane oświadczenia  

i zaproszenia Radnych niepotrzebnie wydłużają obrady sesji Rady Miasta. 

 

 Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – podzielił zdanie 

przedmówcy. Ogłosił 15 minut przerwy w obradach i w związku z wnioskiem Pana 

Waldemara Szumnego – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego 

zwołania zebrania, o którym mowa w § 50 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Rzeszowa, poprosił 

Prezydium Rady Miasta oraz Przewodniczących Klubów Radnych – Radego Pana 

Wiesława Buża oraz Radnego Pana Marcina Fijołka o uczestnictwo w ww. zebraniu 

podczas zapowiedzianej przerwy w obradach. 

 

ad 4. 

Pani Mariola Cieśla – Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury oraz Pan Daniel 

Czarnota – Specjalista ds. promocji w Rzeszowskim Domu Kultury – dokonali 

prezentacji funkcjonowania i osiągnięć Rzeszowskiego Domu Kultury (tekst 

prezentacji stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

 

ad 5. 

Radny Pan Marcin Fijołek – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu 
do Prezydenta Miasta Rzeszowa o szczególną ochronę terenów zielonych  
i rekreacyjnych w rejonie Zalewu i Rezerwatu Lisia Góra. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 
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Radny Pan Grzegorz Koryl – poparł zasadność przyjęcia przez Radę Miasta 

omawianej uchwały. Powiedział: „Ja sam wraz z rodziną korzystam z tych terenów i są to 

jedyne tego typu tereny w Rzeszowie, gdzie można bezpiecznie wypoczywać, pojeździć na 

rowerze, czy na rolkach. Zabetonowanie tego obszaru, eliminuje go na dziesiątki lat  

z jego funkcjonowania, jako miejsca rekreacji, więc trzeba ten teren chronić.” 

 

Radny Pan Waldemar Kotula – zabierając głos w dyskusji, również wypowiedział się 

za szczególną ochroną terenów w okolicach zalewu. Powiedział: „Są duże szanse na to, 

że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. powstanie w tym miejscu  

m. in. ścieżka dla biegaczy. Zachowajmy to miejsce jako teren wypoczynku i rekreacji.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Chcę poruszyć kwestię, która już wielokrotnie 

była omawiana na sesjach Rady Miasta, związaną z zagęszczeniem zabudowy. To się bardzo 

wiąże z omawianym tematem. Jakiś czas temu wyraziłem pogląd, któremu pozostaję wierny  

a mianowicie, że śródmieście należy wypełniać zabudową, a szczególnie te działki, które od 

dawna pozostają niezagospodarowane, a których przestrzeń do takiej zabudowy się nadaje. 

Zamiast budować daleko na przedmieściach osiedli i powodować rozpraszanie zabudowy  

i prowadzenie tam infrastruktury miejskiej, to o wiele taniej i rozsądniej jest szukać działek, 

które nadają się pod zabudowę i są bliżej śródmieścia. Takie podejście bardzo często powoduje 

subiektywne odczucie, że zagęszczanie zabudowy nie sprzyja mieszkańcom, którzy w danej 

okolicy mieszkają. Jedynym sposobem na pogodzenie tych dwóch faktów jest zapewnienie 

poszczególnym osiedlom odpowiednich terenów rekreacyjnych, które będą dla nich bazą do 

wypoczynku. Jakiś czas temu mieliśmy dyskusję na temat zabudowy działki przy ul. Granicznej 

i Zielonej, jak również padały pytania, czy należy zabudowywać obszary wzdłuż  

ul. Kwiatkowskiego? Ten temat pokazuje nam, jak ważne jest docelowe i dobrze zaprojektowane 

pozostawienie terenów zielonych, które będą główną bazą rekreacyjną dla poszczególnych 

osiedli. Taką bazą rekreacyjną dla os. Drabinianka, jest właśnie ten teren przy zalewie, 

który dodatkowo jest głównym terenem rekreacyjnym dla całego miasta. W niedawnej 

publikacji porównałem ten teren do Central Parku w Nowym Jorku. Tak nowoczesne miasto 

jak Nowy Jork ma wiele wieżowców i intensywną zabudowę, ale właśnie dlatego dba o to, by 

ten teren w Central Parku był wolny od wszelkich inwestycji, które by zaburzyły ten zielony, 

rekreacyjny charakter. Jestem przekonany, że przy postępującej zabudowie przestrzeni miejskiej 

w naszym mieście, w przypadku terenów wokół zalewu, mamy właśnie z czymś takim do 

czynienia. Dlatego uważam, że podczas wszelkich prac, czy przy budowie komunikacyjnych 

połączeń, czy przy budowie infrastruktury mieszkaniowej, należy zwrócić uwagę, aby ten teren 

wokół zalewu był szczególnie chroniony. Już do tej pory powstało tam parę inwestycji, które 

poniekąd ingerują w ten teren, ale to nie znaczy, że należy te inwestycje dopełniać. Jest to bardzo 

głębokie uzasadnienie w szerokiej planistyce całego miasta, aby te tereny wokół zalewu były 

zagwarantowane pod zieleń i żeby pod tym kątem w nie inwestować.” 
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Radny Pan Janusz Micał – zgodził się z wypowiedziami przedmówców, iż tereny 

Lisiej Góry są bardzo potrzebne i nie można ich zdegradować. Poddał pod wątpliwość 

zasadność budowy mostu u podnóża Lisiej Góry i równocześnie opowiedział się za 

wybudowaniem mostu na trasie południowej od ul. Podkarpackiej do Al. Sikorskiego. 

 

Radny Pan Stanisław Ząbek – powiedział: „Teren Lisiej Góry nie jest jedynym terenem 

rekreacyjnym w Rzeszowie i proszę nie zapominać, że tych terenów jest kilka i o wszystkie 

powinniśmy zadbać. Są tereny bardziej czyste, bardziej atrakcyjne i rozwojowe. Teren Lisiej 

Góry jest już właściwie wykorzystany. Jedynie to, co trzeba w tym miejscu zrobić, to 

maksymalnie go skomunikować, żeby był bardziej przyjazny, dlatego taki most łączący oba 

brzegi Wisłoka jest potrzebny. Mamy w perspektywie park przyrodniczo-zoologiczny na 

terenach Zalesia, o którym trzeba pamiętać i zadbać o jego rozwój oraz cały przysiółek Ułanów 

Bielskich. Jest to czysta ekologicznie kraina. Ponadto mamy także Park Papieski i inne możliwe 

do rozwiązania rejony, choćby Dolina Strugu.” 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – poparł przedmiotową uchwałę.  

 

Radny Pan Witold Walawender – poinformował, iż zwrócił się do Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z prośbą sfinansowanie odmulania zalewu. 

Wyraził opinię, że apel do Pana Prezydenta zawarty w uchwale jest zasadny, jednak 

priorytetem powinno być właśnie odmulenie zalewu.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Jestem 

przeciwny tej uchwale. Dopóki nie pojawi się jakaś koncepcja, która prezentowałaby, jak ten 

most miałby przebiegać, to ja uważam, że uchwała jest przedwczesna. Dopóki nie zobaczymy 

technicznego rozwiązania, które spowodowałoby odciążenie ul. Kwiatkowskiego od ruchu 

samochodowego, to nie powinniśmy jeszcze takiej uchwały przyjmować. Tym bardziej, że samo 

jej zgłoszenie jest wyraźnym sygnałem dla Pana Prezydenta, na co warto zwrócić uwagę  

i żeby to ewentualne rozwiązanie uwzględniało okoliczności, o których wszyscy mówimy. To, 

o czym mówię, oczywiście nie przesądza, że ten most należy budować. Jednak chodzi o to, że 

dzisiaj, kiedy nie wiemy, jak by się to roztropnie dało zrobić, nie powinniśmy podejmować 

decyzji w tej materii.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – w trybie ad vocem, powiedział: „Uchwała nie przesądza  

w 100%, że ten most nie może być zbudowany, ona zwraca uwagę, że przy ruchach 

inwestycyjnych należy szczególnie zadbać o tereny zielone. O ile po stronie wschodniej jest 

jakieś uzasadnienie przedłużenia ul. Strażackiej w ul. Grabskiego, to po przeciwnej stronie rzeki 

Wisłok natrafiamy na ogrodzenie WSK.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przypomniał, 

że podczas poprzedniej sesji Rady Miasta oraz podczas wspólnego posiedzenia 
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Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych i Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, ten temat był dość szeroko omawiany. Zgłosił poprawkę do projektu 

uchwały, polegającą na dodaniu w § 1 następujących zapisów: „Rada Miasta szczególnie 

docenia podjęte w tym względzie inicjatywy Radnych Klubu Rozwój Rzeszowa dotyczące 

nowoczesnego zagospodarowania terenów wokół Lisiej Góry, zmierzające do uatrakcyjnienia  

i rozszerzenia form wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Rzeszowa. Ponadto Rada Miasta 

deklaruje podejmowanie szczególnych działań zmierzających do chronienia wszystkich terenów 

„Natura 2000” położonych na terenie naszego Miasta. Jako jeden z najważniejszych problemów 

koniecznych do rozwiązania, Rada Miasta uznaje odmulenie rzeszowskiego zalewu. Stąd Rada 

Miasta zwraca się z apelem do Ministra Środowiska o przekazanie struktur regionalnych 

Zarządu Gospodarki Wodnej samorządom wojewódzkim wraz z odpowiednim finansowaniem.” 

 

Radny Pan Witold Walawender – zgłosił propozycję podjęcia osobnej uchwały  

w sprawie apelu do Ministra Środowiska w sprawie odmulenia Zalewu 

Rzeszowskiego. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – wyraził zadowolenie wobec dużego zainteresowania 

Rady Miasta tematem mostu u podnóża Lisiej Góry. Wyraził nadzieję, iż uda się dojść 

do porozumienia co do ostatecznego kształtu omawianej uchwały.  

 

Radna Pani Danuta Solarz – zwróciła uwagę, że miejskie tereny zielone są tak samo 

ważne jak drogi, sieci wodociągowe czy energetyczne, a mieszkańcy chcą 

wypoczywać bez hałasu i spalin. Dodała również, że miasta będą tracić mieszkańców 

właśnie z powodu hałasu, pogorszenia jakości życia, braku zieleni i degradacji 

przestrzeni miejskiej. Powiedziała: „Dbając o dolinę Wisłoka wpisujemy się w program tych 

zdrowych miast.” 

 

Radny Pan Wiesław Buż – przedstawił propozycję poprawki, polegającej na 

wykreśleniu z ostatniego zdania w § 1 sformułowania: „przed inwestycjami 

budowlanymi”. Wyjaśnił, iż zgłosił poprawkę w trosce o to, by nie blokować terenu 

Lisiej Góry przed niezbędnymi dla takiej przestrzeni inwestycjami. 

 

Radny Pan Robert Kultys – negatywnie wypowiedział się na temat propozycji Pana 

Konrada Fijołka – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa odnośnie używania 

w uchwale jakiejkolwiek nazwy klubu radnych. Powiedział: „W tej uchwale nie pada 

nazwa żadnego klubu. Nawet Klub Radnych PiS, który jest pomysłodawcą tej uchwały, nie 

wpisuje w niej swojej nazwy. Liczymy na to, że Rada Miasta przyjmie tą uchwałę i cała Rada 

będzie się mogła szczycić tym, że ją przyjęła”.  
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił formalny 

wniosek o przerwę w dyskusji celem doprecyzowania zapisów w omawianym 

projekcie uchwały. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek przeciwny dotyczący kontynuowania 

dyskusji i przyjęcia uchwały o treści zaproponowanej przez Klub Radnych PIS. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Andrzeja Deca – 

Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o przerwę w dyskusji celem 

doprecyzowania zapisów w omawianym projekcie uchwały. 

 

 Ww. wniosek został przyjęty 13 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych  

i bez głosów wstrzymujących. 

 

W związku z powyższym na czas prac nad zmianami w projekcie uchwały w sprawie 

przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o szczególną ochronę terenów 

zielonych i rekreacyjnych w rejonie Zalewu i Rezerwatu Lisia Góra, przystąpiono do 

realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 

 

ad 6. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 207/19/2010-1 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów – 

Dworzysko”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał, czy podczas prac nad omawianym planem  

w rejonie „Rzeszów – Dworzysko” wzięto pod uwagę bliskie sąsiedztwo osiedla 

domów jednorodzinnych? 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – poinformowała, 

że przedmiotowy teren znajduje się w rejonie istniejącej uliczki o nazwie 

„Dworzysko”, która z racji swoich parametrów, ma charakter ciągu pieszo-jezdnego. 

Dodała, że posiada ona opracowany i uchwalony plan miejscowy, który izoluje teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poprzez wyznaczenie terenów usług, 

natomiast tereny strefy „Rzeszów – Dworzysko” są oddalone i ciągną się wzdłuż 

torów kolejowych na nieużytkowanych terenach. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił  

o przedstawienie informacji odnośnie inicjatora tych zmian i podania ich przyczyn. 
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Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, 

że głównym inicjatorem tej zmiany był Starosta Rzeszowski.  Wyjaśniła również, że 

wniosek Starosty zmierzał do tego, aby uelastycznić zapisy istniejącego planu  

i umożliwić likwidację istniejącej ulicy lokalnej, która w sposób zasadniczy ogranicza 

możliwość realizacji dużych inwestycji. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 207/19/2010-1 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów – 

Dworzysko” została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

cd. ad 5. 

Radny Pan Marcin Fijołek – przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o szczególną ochronę 

terenów zielonych i rekreacyjnych w rejonie Zalewu i Rezerwatu Lisia Góra, 

polegającą na zmianie brzmienia ostatniego zdania w § 1 o treści: „Natomiast cenne 

tereny zielone w rejonie Zalewu i rezerwatu Lisia Góra ze względu na swoje walory 

przyrodnicze wymagają szczególnej ochrony przed inwestycjami budowlanymi niezwiązanymi 

z rekreacją i powinny pozostać wyłącznie miejscami wypoczynku i rekreacji”. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ponowił 

zgłoszoną poprawkę, polegającą na dodaniu w § 1 następujących zapisów: „Rada 

Miasta szczególnie docenia podjęte w tym względzie inicjatywy Radnych Klubu Rozwój 

Rzeszowa dotyczące nowoczesnego zagospodarowania terenów wokół Lisiej Góry, zmierzające 

do uatrakcyjnienia i rozszerzenia form wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Rzeszowa. 

Ponadto Rada Miasta deklaruje podejmowanie szczególnych działań zmierzających do 

chronienia wszystkich terenów „Natura 2000” położonych na terenie naszego Miasta. Jako 

jeden z najważniejszych problemów koniecznych do rozwiązania, Rada Miasta uznaje 

odmulenie rzeszowskiego zalewu. Stąd Rada Miasta zwraca się z apelem do Ministra 

Środowiska o przekazanie struktur regionalnych Zarządu Gospodarki Wodnej samorządom 

wojewódzkim wraz z odpowiednim finansowaniem.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – wyjaśnił, iż Klub Radnych PiS uznał  propozycję Radnego 

Pana Wiesława Buża za zasadną, dlatego została ujęta w autopoprawce. Dodał, iż apel  

o treści zaproponowanej przez Pana Konrada Fijołka – Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Rzeszowa jest nie do przyjęcia bez wcześniejszej analizy i zgłębienia tematu. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – z uwagi na 

wypowiedź przedmówcy zaproponował skierowanie przedmiotowego projektu 

uchwały do stosownej Komisji Rady Miasta, celem przepracowania. 
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Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poparł propozycję Pana Konrada Fijołka – 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i sformułował wniosek o skierowanie 

przedmiotowego projektu uchwały do stosownej Komisji Rady Miasta, celem 

przepracowania. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 

wniosek przeciwny. Wyjaśnił, iż projekt uchwały został bardzo dobrze przygotowany, 

skonsultowany i zgłoszony w terminie określonym w statucie Miasta Rzeszowa. 

Dodał również, że ze strony Pana Prezydenta nie było żadnych uwag odnośnie 

zapisów w projekcie. 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Uważam, że przedmiotowej uchwały nie należy przyjmować, 

ponieważ wszystkie zapisy w niej zawarte wynikają z prawa. Jakakolwiek inwestycja, która ma 

być realizowana na terenie Zalewu i Rezerwatu Lisia Góra, musi mieć decyzję środowiskową, 

która mówi o tym, czy realizacja inwestycji na danym terenie jest możliwa. Nikt jeszcze nie wie 

jak ten most ma wyglądać, ale każdy go sobie jakoś wyobraża. Problemem jest ul. Żeglarska. 

Padła propozycja, aby wypracować koncepcję połączenia ul. Żeglarskiej z ul. Grabskiego, ale 

najpierw należałoby sprawdzić wszystkie aspekty: przyrodniczy, techniczny, ekonomiczny, 

komunikacyjny. O tym rozmawialiśmy przez 2 godziny podczas ostatniej komisji. Ktoś, kto nie 

jest zorientowany w temacie, odbiera to jako zamach na tereny zielone w rejonie Lisiej Góry. Ta 

uchwała zmieni kontekst tych rozmów, które do tej pory się toczyły.” 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jak ten most 

ma wyglądać. Jakiegokolwiek rozwiązania byśmy nie przyjęli, to będzie most, po którym będą 

się poruszały pojazdy spalinowe, które będą wytwarzały hałas i zanieczyszczenia. Pojazdy te 

będą się poruszały nad terenami rekreacyjnymi, a tym samym most będzie ingerował  

w strukturę tych terenów. Właśnie po to powinniśmy dziś podjąć tę uchwałę, żeby propozycje 

związane z budową przeprawy w tym miejscu zostały zaniechane.” 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – zgłosił wniosek o zdjęcie przedmiotowego projektu 

uchwały z porządku obrad sesji. 

 

Radny Pan Robert Kultys – poprosił o przerwanie dyskusji i  przejście do głosowania. 

Powiedział: „Zgłaszane wnioski nie mają na celu prac nad uchwałą, ale mają na celu nie 

podjęcie tej uchwały dzisiaj.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zamknął dyskusję  

i zaproponował 5 minut przerwy w obradach. 
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Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – ponownie zgłosił wniosek o zdjęcie 

przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad sesji. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił wniosek o skierowanie omawianego projektu 

uchwały do Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa, 

celem dopracowania. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Radnego Pana Marcina Deręgowskiego 

o zdjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta 

Rzeszowa o szczególną ochronę terenów zielonych i rekreacyjnych w rejonie Zalewu 

i Rezerwatu Lisia Góra z porządku obrad sesji. 

 

Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych,  

12 radnych głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Radnego Pana Mirosława Kwaśniaka  

o skierowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta 

Rzeszowa o szczególną ochronę terenów zielonych i rekreacyjnych w rejonie Zalewu 

i Rezerwatu Lisia Góra do stosownej Komisji Rady Miasta. 

 

Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych,  

12 radnych głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

  

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Konrada Fijołka – 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa odnośnie wprowadzenia w § 1 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa  

o szczególną ochronę terenów zielonych i rekreacyjnych w rejonie Zalewu  

i Rezerwatu Lisia Góra następującej poprawki: „Rada Miasta szczególnie docenia 

podjęte w tym względzie inicjatywy Radnych Klubu Rozwój Rzeszowa dotyczące 

nowoczesnego zagospodarowania terenów wokół Lisiej Góry, zmierzające do 

uatrakcyjnienia i rozszerzenia form wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców 

Rzeszowa. Ponadto Rada Miasta deklaruje podejmowanie szczególnych działań 

zmierzających do chronienia wszystkich terenów „Natura 2000” położonych na 

terenie naszego Miasta. Jako jeden z najważniejszych problemów koniecznych do 

rozwiązania, Rada Miasta uznaje odmulenie rzeszowskiego zalewu. Stąd Rada 

Miasta zwraca się z apelem do Ministra Środowiska o przekazanie struktur 

regionalnych Zarządu Gospodarki Wodnej samorządom wojewódzkim wraz  

z odpowiednim finansowaniem.” 
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Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych,  

13 radnych głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia apelu do 

Prezydenta Miasta Rzeszowa o szczególną ochronę terenów zielonych  

i rekreacyjnych w rejonie Zalewu i Rezerwatu Lisia Góra wraz z autopoprawką 

polegającą na zmianie brzmienia ostatniego zdania w § 1 projektu uchwały: 

„Natomiast cenne tereny zielone w rejonie Zalewu i rezerwatu Lisia Góra ze względu 

na swoje walory przyrodnicze wymagają szczególnej ochrony przed inwestycjami 

budowlanymi nie związanymi z rekreacją i powinny pozostać wyłącznie miejscami 

wypoczynku i rekreacji”. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o szczególną 

ochronę terenów zielonych i rekreacyjnych w rejonie Zalewu i Rezerwatu Lisia Góra 

wraz z autopoprawką została przyjęta 13 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych 

i bez głosów wstrzymujących. 

 

ad 8. 

Pan Sławomir Krygowski – p. o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM 

Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

ad 9. 

Pan Sławomir Krygowski – p. o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  

UM Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów 

dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 14 do protokołu).  
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 

przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za 

te usługi została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

ad 10. 

Pan Sławomir Krygowski – p. o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  

UM Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, czy odpłatność 

za odbiór interwencyjny odpadów komunalnych z nieruchomości dokonywana jest na 

rzecz Miasta, czy MPGK? 

 

Pan Sławomir Krygowski – p. o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  

UM Rzeszowa – odpowiedział, że 97% odpłatności dokonywana jest na rzecz MPGK, 

a jedynie 3% tej odpłatności zachowuje Miasto. Dodał, iż w związku z powyższym w 

uchwale został wprowadzony zapis, iż odbiór interwencyjny odbywać się może nie 

częściej niż dwa razy w ciągu roku. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

  

ad 11. 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rzeszowie. 

Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz 

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 16 do protokołu).  

 

Radna Pani Danuta Solarz – zapytała o przyczyny likwidacji ww. szkoły. 
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Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – odpowiedział, iż na podstawie  

art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw, od roku szkolnego 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji 

kandydatów do klas pierwszych uzupełniających liceów ogólnokształcących dla 

dorosłych. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Rzeszowie została przyjęta 11 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących. 

 

ad 12. 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

realizacji projektów w ramach programu Erasmus+. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem, stanowi załącznik nr 17 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ 

została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”. 

 

ad 12a. 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

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

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 18 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

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

przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

ad 13. 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia 
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maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 

19 do protokołu).  

 

Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „Wprowadzamy taki pakiet, który zachęci do 

korzystania z transportu publicznego, zarówno młodzież, jak i osoby starsze. Doprowadzamy 

do obniżenia cen biletów i to w sposób znaczący, a w szczególności wprowadzamy bilet 

elektroniczny, który pozwala nam korzystać z tylu przystanków, ilu zachcemy. Płacimy jedynie 

za przejechane przystanki. Maksymalna cena za bilet elektroniczny to 3 zł. Jest to pakiet 

zapowiadany przez Pana Prezydenta, oczekiwany i myślę, że zostanie przyjęty bardzo dobrze 

przez mieszkańców Miasta.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – pogratulował 

Panu Prezydentowi innowacyjnego pomysłu, wychodzącego naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców Rzeszowa. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Cieszy fakt, że 

Miasto zmierza w kierunku obniżenia cen biletów. Nie tak dawno, gdy podejmowaliśmy decyzję 

o podniesieniu cen biletów, Klub Radnych PiS argumentował, żeby nie podwyższać cen biletów, 

ponieważ to może się przełożyć na zniechęcenie do korzystania z komunikacji miejskiej. Wtedy 

nasze argumenty nie były brane pod uwagę i została podjęta decyzja o podniesieniu cen biletów. 

Cieszy fakt, że jest zmiana i że idziemy w dobrą stronę.” 

 

Radny Pan Robert Homicki – również wyraził aprobatę zmian wprowadzonych  

w omawianym projekcie uchwały, zwłaszcza wprowadzenia biletu 1 – złotowego za 

przejazd od jednego do drugiego przystanku. Zapytał, czy w przypadku gdy pasażer 

zapomni dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi, istnieje możliwość szybkiego 

jego wylegitymowania bez nakładania kary pieniężnej? 

 

Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 

odpowiedziała, iż w takim przypadku, jeśli pasażer dostarczy dokument 

potwierdzający jego tożsamość i zameldowanie, to ZTM uznaje reklamację. 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – podkreślił, iż 

projekt uchwały wprowadza elektroniczną portmonetkę zapisaną na Rzeszowskiej 

Karcie Miejskiej, którą pasażer będzie mógł swobodnie doładowywać w zależności od 

tego, jaką trasę będzie chciał przejechać, bez konieczności kupowania biletu 

miesięcznego, którego cena również zostaje obniżona. 
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Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca 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 została przyjęta jednogłośnie 17 głosami „za”. 

 

ad 14. 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt 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. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik 

nr 20 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca 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 została przyjęta 13 głosami „za”, bez 

głosów przeciwnych, przy 3 głosach wstrzymujących. 

 

ad 15. 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalania 

wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia 

obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz 

spowodowania zatrzymania lub zmiany środka transportowego bez uzasadnionej 

przyczyny wraz z autopoprawką. Wyjaśnił, iż autopoprawka polega na wykreśleniu 

w § 1 ust. 2 pkt 4 sformułowania: „…niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka 

transportu rzeczy lub zwierzęta albo…”. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 21 do 

protokołu).  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał jakie obowiązywały do tej pory opłaty 

dodatkowe w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych? 

 

Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 

odpowiedziała, iż do tej pory obowiązywała opłata w wysokości 50-krotności ceny 
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najtańszego biletu jednorazowego normalnego. Wyjaśniła: „Ze względu na to, iż nie 

chcemy takich spraw kierować do sądu, dobrą praktyką jest, że wpisujemy taką osobę do rejestru 

dłużników, wtedy pasażer, który nie zapłacił mandatu, szybciej wyrównuje należność. 

Ponieważ do rejestru dłużników można wpisać dopiero wtedy, gdy należność wynosi min.  

200 zł, podnosimy wysokość mandatu do 70-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego 

normalnego, czyli będzie to 210 zł. Naliczanie wysokości mandatu odnosimy do biletu 

papierowego 3-złotowego, a nie do elektronicznej portmonetki.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – poprosił, by Rada Miasta rozważyła możliwość 

wyłączenia z podwyżek opłat dodatkowych dzieci ze szkół podstawowych w związku 

z tym, że często się zdarza, że dzieci zapominają skasować bilet. 

 

Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 

wyjaśniła: „Po to wprowadzamy bilet półroczny, aby uniknąć sytuacji, o których Pan Radny 

mówi. Jeśli dziecko będzie posiadało Rzeszowską Kartę Miejską, to nie będzie musiało korzystać 

z biletów jednoprzejazdowych, a będzie to tańsze dla rodzica niż poprzedni bilet miesięczny. 

Kontrolerzy mają zapowiedziane, że wszystkie młodsze dzieci nie będą karane.” 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalania 

wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia 

obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz 

spowodowania zatrzymania lub zmiany środka transportowego bez uzasadnionej 

przyczyny, wraz z autopoprawką została przyjęta 9 głosami „za”, przy 1 głosie 

przeciwnym i przy 4 głosach wstrzymujących. 

 

ad 15a. 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/380/2015 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/380/2015 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 17 listopada 2015 r. została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami „za”. 
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ad 16. 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

(AGROHURT S.A.). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

(AGROHURT S.A.) została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

ad 17. 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości w rejonie al. Gen. Władysława Sikorskiego. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem, stanowi załącznik nr 24 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w rejonie 

al. Gen. Władysława Sikorskiego została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 

 

ad 18. 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 

przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Sucharskiego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 

 

ad 18a. 

Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednogłośnie,  

15 głosami „za”. 

 

ad 19. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Rzeszowa do 

Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 27 do protokołu). Poinformował, że na przedstawicieli ww. Rady 

zaproponowani zostali: Radny Pan Marcin Deręgowski oraz Radny Pan Konrad 

Fijołek. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił kandydaturę Radnej Pani Danuty Solarz do 

Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, iż w związku 

z zapisami uchwały Nr XI/247/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja  

2011 r. w sprawie określenia „Trybu powoływania członków, sposobu organizacji  

i trybu działania Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, odnośnie 

tego, że Rada Miasta może wyznaczyć jedynie dwóch przedstawicieli do Rady,  

o wyborze kandydatów należy rozstrzygnąć w drodze głosowania. 

 

Kandydaci do Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: 

1. Radny Pan Marcin Deręgowski; 

2. Radny Pan Konrad Fijołek; 

3. Radna Pani Danuta Solarz. 

 

Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Radnego Pana Marcina 

Deręgowskiego. 

 

 Radny Pan Marcin Deręgowski otrzymał 14 głosów „za”. 

 

Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Radnego Pana Konrada Fijołka. 

 

 Radny Pan Konrad Fijołek otrzymał 9 głosów „za”. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek o reasumpcję głosowania. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  

z wnioskiem Radnego Pana Marcina Fijołka ogłosił reasumpcję głosowania. 

 

Przystąpiono do ponownego głosowania nad kandydaturą Radnego Pana Marcina 

Deręgowskiego. 

 

 Radny Pan Marcin Deręgowski otrzymał 16 głosów „za”. 

 

Przystąpiono do ponownego głosowania nad kandydaturą Radnego Pana Konrada 

Fijołka. 

 

 Radny Pan Konrad Fijołek otrzymał 9 głosów „za”. 

 

Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Radnej Pani Danuty Solarz. 

 

 Radna Pani Danuta Solarz otrzymała 8 głosów „za”. 

 

W związku z powyższym na przedstawicieli Rady Miasta Rzeszowa do Rzeszowskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego wyznaczono: Radnego Pana Marcina 

Deręgowskiego oraz Radnego Pana Konrada Fijołka. 

 

ad 20. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów 

złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów na ławników  

w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

Poinformował, iż zgodnie z pismem znak: BRM.0012.14.9.2016 z dnia 15 kwietnia  

2016 r. (pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu), z Urzędu Miasta zostali 

wyznaczeni do Komisji: 

1. Pan Grzegorz Baran – referent w Wydziale ORA; 

2. Pan Maciej Kuczma – pomoc administracyjna w Wydziale KM; 

3. Pan Tomasz Skoczylas – referent w Wydziale ZD. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o zgłaszanie 

kandydatur Radnych Miasta Rzeszowa. 

 

Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił kandydaturę Radnego Pana Janusza Micała. 

 

Radny Pan Janusz Micał – wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił kandydaturę 

Radnego Pana Mariusza Olechowskiego na Przewodniczącego Komisji. 

 

Radny Pan Mariusz Olechowski – wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Radna Pani Danuta Solarz – zgłosiła swoją kandydaturę. 

 

Kandydaci Rady Miasta Rzeszowa do Komisji do dokonania zniszczenia 

dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów na 

ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019: 

1. Radny Pan Mariusz Olechowski – Przewodniczący Komisji; 

2. Radny Pan Janusz Micał; 

3. Radna Pani Danuta Solarz. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia 

dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów na 

ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019 została przyjęta 

jednogłośnie, 15 głosami „za”. 

 

W związku z powyższym powołano Komisję do dokonania zniszczenia dokumentów 

złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów na ławników  

w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie: 

 

1. Radny Pan Mariusz Olechowski – Przewodniczący Komisji; 

2. Radny Pan Janusz Micał; 

3. Radna Pani Danuta Solarz; 

4. Pan Grzegorz Baran – referent w Wydziale ORA; 

5. Pan Maciej Kuczma – pomoc administracyjna w Wydziale KM; 

6. Pan Tomasz Skoczylas – referent w Wydziale ZD. 

 

ad 21. 

Radny Pan Witold Walawender – złożył interpelację o następującej treści: 

„Dotyczy rozbudowy ul. Powstańców Styczniowych: 
W dniu 13 maja 2016 r. Rada Osiedla Słocina przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące 
przebudowy ul. Powstańców Styczniowych. Mieszkańcy ul. Powstańców Styczniowych nie 
zgadzają się na przebudowę ulicy w oparciu o przedstawioną koncepcję przebudowy, swój 
sprzeciw wyrazili jednogłośnie. Zdecydowana większość mieszkańców poparła propozycję, aby 
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przeprowadzić konsultacje odnośnie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na  
ul. Powstańców Styczniowych. Wjazd od strony ul. Paderewskiego z wyjazdem do  
ul. Powstańców Listopadowych. Ponadto mieszkańcy zgłosili następujące uwagi: 

- wnioskują o oświetlenie uliczek biegnących pomiędzy ul. Paderewskiego a Powstańców 
Styczniowych. Mieszkańcy proszą o zamontowanie oświetlenia na istniejących słupach 
energetycznych i telekomunikacyjnych, podobnie jak na sąsiednich uliczkach; 

- mieszkańcy zwracają uwagę na błędy w przedstawionej koncepcji, a mianowicie brak 
zaznaczenia na mapie istniejącego od ponad 40 lat budynku mieszkalnego na działce  
nr 2051 na samym łuku drogi oraz wyznaczenia trasy przebiegu chodnika na działce  
nr 5321 przez stację trafo.” 

 
Radna Pani Maria Warchoł – złożyła interpelację o następującej treści: 

1. „Mieszkańcy domów przy ul. Szopena w rejonie Mostu Zamkowego proszą o pomoc  
w związku z zakłóceniami spokoju do późnych godzin nocnych. Na parkingu przy Moście 
Zamkowym, niemal w każdy piątek, sobotę i niedzielę od godz. 18:00 zbiera się 
zmotoryzowana młodzież urządzając wyścigi między kolumnami na motocyklach  
i samochodami. Ustawiają przy samym murze samochody (maluch i volkswagen polo, które 
są wyposażone w bardzo mocną aparaturę nagłaśniającą) zakłócając hałaśliwą muzyką 
spokój pobliskim mieszkańcom często w późnych godzinach nocnych. Nagminne jest 
wyjeżdżanie z parkingu z dużą prędkością, co stwarza niebezpieczeństwo dla rowerzystów 
poruszających się po ścieżce rowerowej. Stwierdzono także przypadki grillowania w dolnej 
części parkingu. Interwencje policji nie odnoszą oczekiwanego skutku, gdyż jak sugerują 
mieszkańcy, imprezowicze ostrzegają się i zanim przyjedzie patrol, wyłączają muzykę  
i w większości opuszczają parking. W tej sytuacji, dobrym rozwiązaniem byłoby objęcie tego 
obiektu regularnym nadzorem policyjnym. 
 

2. W imieniu mieszkańców bloków w rejonie budynku przy ul. Solarza 2, zwracam się z prośbą 
o poprawę bezpieczeństwa w rejonie przejścia przez ul. Lewakowskiego (obok bloku 
Lewakowskiego 1). W chwili obecnej prowadzona jest tam budowa. Teren jest ogrodzony, co 
utrudnia widoczność, a nawet uniemożliwia pieszym sprawdzenie, czy z górnej części  
ul. Lewakowskiego nie nadjeżdża samochód. Samochody poruszają się z dużą prędkością. Nie 
jest to przejście oznakowane, ale prowadzi do niego chodnik od bloku przy  
ul. Solarza 2, który nawiązuje, po przejściu przez niebezpieczną jezdnię, do dalszej części 
chodnika, obok słupa ogłoszeniowego „Akademii” i prowadzi do skrzyżowania ze światłami 
na Al. Witosa. Sugerowanym rozwiązaniem byłoby ograniczenie prędkości na tym odcinku 
(znak drogowy) oraz umieszczenie lustra, a docelowo próg zwalniający.” 

 
Radni Pan Mirosław Kwaśniak i Pan Witold Walawender – złożyli interpelację  

o następującej treści: 

 „Mieszkaniec Rzeszowa – Pan Marek Koziński zwrócił się z prośbą o pomoc w sprawie 
oświetlenia ulicy Skrzyneckiego o następującej treści: 
Pierwsze pismo do MZDiZ z prośbą o wykonanie oświetlenia ulicy Powstańców Listopadowych 
na działkach od dz. 2205/6 do dz. 2193/2 (później Miasto zmieniło nazwę ulicy na  
ul. Skrzyneckiego) skierowaliśmy 17.11.2009 r. Do dnia 10.07.2013 r. czyli przez 4 lata, nikt  
z wnioskodawców podpisanych na ww. piśmie nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Skierowaliśmy 
wtedy pismo o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku.  
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W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że wykonanie oświetlenia wymaga opracowania 
dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę, po czym MZD będzie 
wnioskował o wprowadzenie zadań do budżetu Miasta na rok 2014 w pierwszej kolejności.  
Po rozmowie z dyrektorem Andrzejem Sową w styczniu 2014 r. wystąpiłem z pismem do  
dyr. Piotra Magdonia z prośbą o przesunięcie z planu budżetu na rok 2015 do budżetu na rok 
2014 opracowanie dokumentacji na oświetlenie naszych ulic. W odpowiedzi zostaliśmy 
poinformowani, że MZD zaproponuje na najbliższej sesji Rady Miasta wniosek  
o wprowadzenie do budżetu na 2014 r. inwestycji związanych z naszym oświetleniem.  
W przypadku przyznania środków finansowych, MZD przystąpi do realizacji.  
Dnia 10.03.2014 r. odbyłem w Ratuszu rozmowę z Zastępcą Prezydenta Markiem 
Ustrobińskim, od którego uzyskałem obietnicę zarówno ustną, jak i pisemną, że oświetlenie 
zostanie wykonane niezwłocznie po opracowaniu dokumentacji.  
Po sprawdzeniu i upewnieniu się, że dokumentacja dotycząca oświetlenia ulic jako zadania 
inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego od dz. 2205/6 do dz.  
2193/2 (szacowany koszt inwestycji ok. 200 000 zł) jest wykonana i odebrana przez MZD,  
w dniu 21.03.2016 r. złożyłem kolejną prośbę o pilne ujęcie do planu budżetu na rok 2016 
wykonania przedmiotowego oświetlenia tych ulic. W odpowiedzi dowiedziałem się , że MZD 
przystąpi do realizacji tej inwestycji dopiero po przyznaniu środków finansowych na ten cel 
przez Radę Miasta.  
12.05. br. w mojej sprawie spotkałem się z dyrektorem Piotrem Magdoniem. Uzyskałem ustną 
obietnicę, że spróbuje przedstawić nasz wniosek na sesji Rady Miasta w czerwcu. Po krótkim 
zastanowieniu zaproponował, że może Pan Mirosław Kwaśniak, jako Radny, zgłosi wniosek na 
sesji Rady Miasta 17.05.2016 r. w tak zwanych wolnych wnioskach. 
Skoro Miasto chce przyłączać nowe tereny i w nie inwestować, najpierw niech zadba o tereny, 
które już są w Rzeszowie (a tereny, na których chcemy, by zostało wykonane oświetlenie, są  
w mieście od ponad 40 lat!). Wykonanie oświetlenia podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych, 
jak i kierowców, a nie jest to bez znaczenia, bo są to ulice, na których nie ma chodników. 
Skoro każdego roku w MZD zostają środki z oszczędności różnych inwestycji, to może z tych 
właśnie oszczędności uda się w 2016 r. sfinalizować inwestycję, o którą prosimy od 2009 roku.” 
 
Radni Pan Marcin Fijołek i Pan Jerzy Jęczmienionka – złożyli zapytanie  
o następującej treści: 
 
„Rada Miasta Rzeszowa w dniu 22 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącego przyspieszenia opracowania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 172/11/2008 „Nad Zalewem” w Rzeszowie, przyjętego 
Uchwałą Nr XLIII/718/2008. Zwracam się zatem z pytaniem, kiedy gotowy plan trafi pod 
obrady Rady Miasta?” 
 
Radny Pan Robert Kultys – złożył ustnie interpelację o następującej treści: 
 
 „Proszę o informację, czy do końca 2016 roku jest możliwość przeprowadzenia procedury, 
która jest wymagana, aby skierować wniosek o Fundusze Europejskie w celu dofinansowania 
budowy drogi południowej od ul. Podkarpackiej do Al. Sikorskiego. Dodam, że prawdopodobnie 
będzie to ostatni nabór wniosków o środki unijne w obecnej perspektywie unijnej. ” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – złożył ustnie interpelację o następującej treści: 
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 „Proszę o przyspieszenie prac w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenów w rejonie 
ulic: Kwiatkowskiego i Makuszyńskiego. ” 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – złożył ustnie interpelację o następującej treści: 

 „Panie Prezydencie, Wysoka Rado! 
Wczoraj od Rzecznika Pana Prezydenta dowiedzieliśmy się o decyzji Ratusza o pozostawieniu 
dachu nad skateparkiem przez cały rok. Ta niezrozumiała decyzja, zwłaszcza, że zaczyna się 
sezon letni, a skatepark jest jednym z najczęściej uczęszczanych obiektów sportowych, budzi 
wątpliwości. Przypomnę, że budowa dachu nad skateparkiem, będąca wynikiem wygranego 
zadania w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim, trwała 2 lata, zamiast roku i nie chcę wnikać 
z czyjej winy było to opóźnienie. Przed realizacją tej inwestycji, z roku na rok, środowisko 
skupione wokół skateparku rozwijało się, przybywało nowych entuzjastów sportów 
ekstremalnych, obiekt uważany jest za najlepszy obiekt w kraju. Cykliczne, coroczne zawody, 
finały Mistrzostw Polski oraz inne imprezy organizowane przez lokalnych miłośników, 
przyciągały nie tylko młodych sportowców z regionu, ale także z Polski i ze świata. 
Przedłużająca się inwestycja, brak możliwości korzystania z obiektu, ciągle przesuwane 
terminy otwarcia, spowodowały spadek ilości uczestników o co najmniej połowę w stosunku do 
roku poprzedniego. W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w roku  
2014 mieszkańcy zdecydowali o organizacji międzynarodowego festiwalu sportów 
ekstremalnych w skateparku pn. Carpatia Extreme Festival. Byłoby to największe wydarzenie 
tego typu w Polsce, które by promowało Rzeszów poza granice państwa. Jest połowa maja i na 
to przedsięwzięcie nie ma jeszcze ogłoszonego przetargu. Jest to 2 lata od wygrania konkursu. 
Nawet jeśli udałoby się ogłosić to postępowanie, to jak je zrealizować, kiedy skatepark ma być 
zadaszony cały rok? Jak mają w przyszłości odbywać się zawody i inne imprezy, jeśli według 
przepisów ppoż. może na nim przebywać równocześnie 30 osób? Jak w lecie ma funkcjonować 
obiekt, kiedy w przypadku 30⁰ na zewnątrz, temperatura wewnątrz będzie dochodziła do  
40-50⁰? To praktycznie wyłącza obiekt na okres letni. Zgadzam się z argumentacją Miasta, że 
koszty powyżej 100 tys. zł za ściągnięcie, czyszczenie i ponowne nałożenie są wysokie. Wczoraj 
zadzwoniłem do firmy, która realizowała tą inwestycję i oznajmiono mi, że cena za jednorazową 
taką operację, to koszt w wysokości ok. 70 tys. zł, a w przypadku podpisania umowy, koszty te 
mogą być nawet niższe. Czy Ratusz pokusił się o znalezienie innej firmy niż ta, która 
wykonywała zadaszenie, tak by móc ściągać i zakładać tą nawierzchnię? Czy rozważane były 
inne możliwości wykorzystania pomocy samych użytkowników? W swoim imieniu, jak  
i w imieniu środowiska skupionego wokół skateparku, apelujemy o znalezienie rozwiązania, tak 
by ten problem na przyszłe lata można było mieć załatwiony. Ze swojej strony deklarujemy 
wszelką pomoc.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – złożył ustnie interpelację o następującej treści: 

 „Proszę o informację, czy podczas przebudowy kanalizacji Domu Kultury na Osiedlu Słocina, 

wykonano również kanalizację deszczową? Sytuacja wygląda tak, że na parkingu przed 

budynkiem w okresie deszczowym, zbiera się woda. Dlatego jeśli nie zrobiono kanalizacji 

deszczowej, proszę o jak najszybsze jej wykonanie”. 

Radna Pani Danuta Solarz – złożyła ustnie interpelację o następującej treści: 
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1.  „Proszę o rozważenie możliwości wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych na  

ul. Hetmańskiej na wysokości delikatesów. Ostatnio doszło tam do śmiertelnego 

potrącenia 90-letniego pieszego. W tej okolicy często starsi ludzie przechodzą przez ulicę 

w nieoznakowanych miejscach, również przez to, że przejścia dla pieszych są  

w dużej odległości od siebie. 

2. Proszę o interwencję w sprawie opuszczonej kamienicy przy ul. 8 Marca 9. Kamienica 

już od długich lat jest niezamieszkała. Chodnik jest już częściowo porośnięty trawą, od 

dłuższego czasu okna są otwarte, a w budynku gromadzi się ptactwo.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – złożył ustnie interpelację o następującej treści: 

1.  „Proszę o informację odnośnie mostka na ul. Ustrzyckiej, czy zalewanie okolicznych 

terenów ma związek ze zbyt małą przepustowością rur biegnących pod tym mostkiem? 

2. Proszę o rozważenie możliwości tymczasowego wysypania tłuczniem największych 

ubytków w jezdni i wykonania tymczasowego oświetlenia (z wykorzystaniem 

istniejących słupów energetycznych) na ul. Ropczyckiej na czas trwania wykupu 

działek w ramach remontu tej ulicy.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – złożył ustnie 

interpelację o następującej treści: 

 „Proszę o podjęcie działań zmierzających do zbudowania chodnika po południowej stronie 

ulicy Chłopickiego, a dokładnie chodzi o podjęcie rozmów z PKP dotyczących wykupu 

potrzebnych na ten cel działek.” 

ad 22. 

Podczas XXVI sesji Rady Miasta nie zgłoszono wolnych wniosków i spraw różnych. 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres 

od 13 kwietnia 2016 r. do 4 maja 2016 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do 

protokołu). 

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

Podczas XXVI sesji odbytej w dniu 17 maja 2016 roku Rada Miasta Rzeszowa 

podjęła następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XXVI/561/2016 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  
 

2. Uchwała Nr XXVI/562/2016 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2016 r. 
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3. Uchwała Nr XXVI/563/2016 – w sprawie uchwalenia zmiany Nr 207/19/2010-
1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007  
w rejonie „Rzeszów – Dworzysko”. 

 
4. Uchwała Nr XXVI/564/2016 – w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta 

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

 
5. Uchwała Nr XXVI/565/2016 – w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 
 

6. Uchwała Nr XXVI/566/2016 – w sprawie określenia rodzajów dodatkowych 
usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokość cen za te usługi. 
 

7. Uchwała Nr XXVI/567/2016 – w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

8. Uchwała Nr XXVI/568/2016 – w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rzeszowie. 
 

9. Uchwała Nr XXVI/569/2016 – w sprawie realizacji projektów w ramach 
programu Erasmus+. 
 

10. Uchwała Nr XXVI/570/2016 – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  
w Rzeszowie. 
 

11. Uchwała Nr XXVI/571/2016 – zmieniająca 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. 

 
12. Uchwała Nr XXVI/572/2016 – zmieniająca 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. 
 

13. Uchwała Nr XXVI/573/2016 – zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa –  
w sprawie ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, 
w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu 
przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany środka 
transportowego bez uzasadnionej przyczyny. 
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14. Uchwała Nr XXVI/574/2016 – zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/380/2015 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. 
 

15. Uchwała Nr XXVI/575/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości . 

 
16. Uchwała Nr XXVI/576/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości w rejonie al. Gen. Władysława Sikorskiego. 
 

17. Uchwała Nr XXVI/577/2016 – w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie. 
 

18. Uchwała Nr XXVI/578/2016 – w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 

19. Uchwała Nr XXVI/579/2016 – w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady 
Miasta Rzeszowa do Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
 

20. Uchwała Nr XXVI/580/2016 – w sprawie powołania Komisji do dokonania 
zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu 
kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję  
2016 – 2019. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1335. 

 

 

                                                                                        Przewodniczący 

                                                                                  Rady Miasta Rzeszowa 

 

Protokołowała:                                                                Andrzej Dec 

 

Agnieszka Kołodziejczyk 

 

 

Sprawdził: 

               

    Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

         Mirosław Kubiak 

 


