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Protokół Nr XXX/1/2016 z XXX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 30 sierpnia 2016 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.  Na ustawowy stan 25 radnych w XXX 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 XXX sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy  i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta.  Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęły trzy wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji:  1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 19a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Fara). Wniosek został przyjęty 21 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.  2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 20a – projektu uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Wniosek został przyjęty jednomyślnie (22 głosami „za”).  3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 21a – projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Wniosek został przyjęty jednomyślnie (22 głosami „za”).  
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował ponadto, że z porządku obrad sesji zostaje wycofany pkt 4. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu) – projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie osiedli miasta Rzeszowa: Dąbrowskiego, Staroniwa, Zwięczyca w sprawie zmiany granic osiedli (utworzenie Osiedla Zawiszy) - z powodu braku wystarczającej ilości czasu na przygotowanie tego projektu. Następnie przedstawił wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o wycofanie  z porządku obrad pkt. 13 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu),  tj. projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie.  Radny Pan Czesław Chlebek – w imieniu Rady Osiedla Przybyszówka zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 5, tj. projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie osiedli miasta Rzeszowa: Przybyszówka i Franciszka Kotuli w sprawie zmiany granic osiedli: Przybyszówka  i Franciszka Kotuli.   Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła wniosek przeciwny.  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 5 nie został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 10 radnych, 5 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosowania.  Radny Pan Grzegorz Koryl – w imieniu Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 6 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu), tj. projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Rzeszowa.  Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - w imieniu Komisji Porządku Publicznego  i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa zgłosił wniosek  o zdjęcie z porządku obrad pkt. 7 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu), tj. projektu uchwały zmieniającej uchwały Rady Miasta Rzeszowa  w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli (nowe zasady i tryb wyborów organów Osiedla, druk: XXX/18/2016).  Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad pkt. 12, tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  w trybie bezprzetargowym (na rzecz Develop Investment Sp. z o. o.), z powodu braków formalnych uchwały, (brak opinii radcy prawnego i mapy).   
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Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Zgodnie ze Statutem Miasta Rzeszowa, który mówi o tym, co projekt uchwały musi zawierać nie ma żadnych formalnych przeciwwskazań, aby punkt ten procedować na dzisiejszej sesji.”  Radny Pan Robert Kultys – poinformował, że brakująca mapa została właśnie przekazana radnym, a podczas przedstawiania projektu uchwały zostanie ona wyświetlona a następnie omówiona.  Radny Pan Wiesław Buż – zauważył, że Radni przed podjęciem decyzji, powinni poznać stanowisko Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa.   Wniosek o zdjęcie pkt. 12 nie został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało  11 radnych, 12 było przeciwnych, a 1 radny wstzymał się od głosu.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek  o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 28a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry dla Casinos Poland Spółka  z o. o., ul. Rynek 13-14.   Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 11 było przeciwnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek  o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 28a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry dla Estrada Polska Spółka z o. o., ul. Piłsudskiego 44.  Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 11 było przeciwnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu.  Uzupełniony porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Rzeszowa:  1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XXX/16/2016).  2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. (druk: XXX/15/2016).  3. Oświadczenia i informacje.  
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5. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie osiedli miasta Rzeszowa: Przybyszówka i Franciszka Kotuli w sprawie zmiany granic osiedli: Przybyszówka i Franciszka Kotuli.  8. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli (druk: XXX/17/2016).  9. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie postępu prac nad projektem budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego.  10. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wyboru koncepcji budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz informacja z wdrożonej ścieżki pozyskania na ten cel środków unijnych z perspektywy 2014 – 2020.  11. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 248/16/2012 w rejonie al. Armii Krajowej oraz al. gen.  W. Sikorskiego w Rzeszowie.  12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (na rzecz Develop Investment Sp. z o. o.).  14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w rejonie  ul. Zagłoby.  15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  ul. Dąbrowskiego.  16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Spółdzielczej (druk: XXX/7/2016).  17. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  w rejonie ulic: Solskiego, Kwiatkowskiego, Jachowicza, Zakładowej (druk: XXX/4/2016).  18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach Podkarpackiej i Cytrynowej (druk: XXX/5/2016).  19. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicy Olchowej (druk: XXX/6/2016).  19a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Fara).  
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20. Uchwała w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Plastycznej w Rzeszowie (druk: XXX/2/2016).  20a. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.  21. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  pn. „AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA” w ramach konkursu  nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 programu Ścieżki Kopernika 2.0 (druk: XXX/14/2016).  21a. Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.  22. Uchwała w sprawie określenia zasad zbycia udziałów przez Gminę Miasto Rzeszów w spółce Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Sp. z o. o. (druk: XXX/11/2016).  23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk: XXX/9/2016).  24. Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Rzeszowa (druk: XXX/10/2016).  25. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Świętokrzyskiej w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych (druk: XXX/1/2016).  26. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk: XXX/8/2016).  27. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk: XXX/12/2016).  28. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk: XXX/13/2016).   29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu Miasta Rzeszowa na sztandarze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (druk: XXX/3/2016).  30. Interpelacje i zapytania. 
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31. Wolne wnioski i sprawy różne.  Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik  nr 9 do protokołu. 
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  Ad 1. Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XXX/16/2016), wraz z autopoprawką polegającą na zwiększeniu limitu zobowiązań o 224 646 zł dla zadania „Rozbudowa  ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa”. Zmiana kwoty projektu przedstawiona została w tabeli (tabela stanowi załącznik nr 10 do protokołu). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Tekst jednolity, uwzględniający zgłoszoną autopoprawkę, stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – wyraziła swoje zadowolenie z powodu ujętego  w WPF limitu zobowiązań – w kwocie 21 mln zł - na przebudowę basenów ROSiR. Ponadto poprosiła, aby w specyfikacji projektu zawrzeć zapis pozwalający na wcześniejsze zakończenie inwestycji – tj. w roku 2017 - w sytuacji, gdy miasto pozyska dodatkowe środki potrzebne na ten cel.  Radny Pan Robert Kultys – zauważył, że słusznie zdecydowano się na wyburzenie basenów zamiast na ich odremontowanie.   Radny Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę, że projekt przebudowy basenów jest bardzo szczegółowy i pracochłonny. Dodał, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych oraz Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa radni dopracowywali jego szczegóły.  Radna Pani Grażyna Szarama – poprosiła o skrócenie okresu realizacji inwestycji  pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz  z zagospodarowaniem”, która według planu miałaby się zakończyć w 2018 r.  Radny Pan Bogusław Sak – zwrócił się z apelem do wszystkich radnych o pomoc  w aplikowaniu o środki unijne na rewitalizację parków w Rzeszowie.  Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – poprosił o udzielenie informacji dotyczących prac związanych z realizacją projektu pn. „Budowa budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów – Słocina”, który jest ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
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 Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział, że ze względu na konieczność rozwiązania umowy z firmą, która wygrała przetarg na realizację ww. inwestycji, miasto Rzeszów przeprowadzi ponowny przetarg.  Przystąpiono do głosowania.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawką) została przyjęta  jednogłośnie (23 głosami „za”).  Ad. 2  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. (druk: XXX/15/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – poprosił o udzielenie informacji dotyczących prac związanych z utwardzeniem fragmentu ulicy św. Faustyny na osiedlu Słocina.  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Próbowaliśmy wielokrotnie pozyskać teren, który jest własnością Lasów Państwowych, niestety nie udało się tego dokonać na drodze polubownej. Musimy wystąpić o ZRID, prawdopodobnie na kolejnej sesji dokumentacja na brakujący fragment ulicy Faustyny będzie przygotowana.”  Pani Radna Danuta Solarz – zapytała: „Ile miasto otrzyma pieniędzy od Ministra Edukacji z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetów lekarskich  i stomatologicznych?”  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że na wyposażenie gabinetów przeznaczono 162 tys. zł.  Przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”).  Ad 3. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił informację odnośnie sprostowania błędu w Uchwale Nr XXVII/589/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
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Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005-I Staroniwa – Południe  w Rzeszowie, w której: 
 omyłkowo dołączono załącznik graficzny, który był wersją roboczą rysunku; 
 w § 10 ust. 2 pkt 9 odwołano się do tegoż punktu 9 zamiast punktu 10 (pismo z prośbą o sprostowanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował,  że Uchwałą Nr XVII/2530/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło nieważność Uchwały Nr XXVIII/620/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (Uchwała Nr XVII/2530/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 
Rada Miasta bez uwag przyjęła: 
 Protokół Nr XIX/1/2015 z XIX sesji odbytej 1 grudnia 2015 r. 
 Protokół Nr XXV/1/2016 z XXV sesji odbytej 26 kwietnia 2016 r. 
 Protokół Nr XXVI/1/2016 z XXVI sesji odbytej 17 maja 2016 r. 
 Protokół Nr XXVII/1/2016 z XXVII sesji odbytej 14 czerwca 2016 r. 
 Protokół Nr XXVIII/1/2016 z XXVIII sesji odbytej 12 lipca 2016 r. 
 Protokół Nr XXIX/1/2016 z XXIX sesji odbytej 16 sierpnia 2016 r.  Ad 5. Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie osiedli miasta Rzeszowa: Przybyszówka i Franciszka Kotuli w sprawie zmiany granic osiedli: Przybyszówka  i Franciszka Kotuli. Kopia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 16 do protokołu.   Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji powiedział: „Rada Osiedla Przybyszówka oraz mieszkańcy na tą chwilę nie są przychylni propozycji zmiany granic. Należy wrócić do dyskusji na ten temat, ale po wcześniejszych rozmowach z udziałem zainteresowanych stron. Są obawy mieszkańców Przybyszówki, że oddając część osiedla, na którym dominuje zabudowa wielorodzinna, osiedle to straci tereny inwestycyjne.”  Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Konsultacje trzeba przeprowadzić, ale nie w tym czasie i nie w tak szybkim terminie. Termin zakończenia konsultacji, podany w § 6, czyli  25 września 2016 r. jest zbyt krótki, aby przeprowadzić je właściwie. Proponuję odesłanie projektu do komisji i zajęcie się nim w późniejszym terminie.” 
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 Radny Pan Marcin Deręgowski – powiedział: „Nikt spośród radnych nie odnosi się do argumentów merytorycznych przedstawionych przez Panią Jolantę Kaźmierczak. Pozwólmy wypowiedzieć się mieszkańcom.”  Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji powiedział: „Warto, aby Komisja Porządku Publicznego i Współpracy  z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa całościowo zajęła się tematem zmiany granic rzeszowskich osiedli. Ponadto proponuję, aby zamiast łączyć tereny Przybyszówki  z Osiedlem F. Kotuli, utworzyć nowe osiedle, np. Przybyszówka Południe.”  Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła autopoprawkę polegającą na zmianie  w § 6 terminu zakończenia konsultacji z 25 września 2016 r. na 18 października 2016 r. Powiedziała: „Prezentowany projekt uchwały procedowany był przez Komisję Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi w 2015 roku, natomiast konsultacje  z mieszkańcami odbyły się w 2011 roku na korzyść Osiedla Franciszka Kotuli.”  Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - zaproponował, aby zastanowić się nad proponowanymi zmianami granic osiedli po przeprowadzeniu nowych wyborów do Rad Osiedli. Zwrócił uwagę, że mapa, która jest załącznikiem do prezentowanego projektu uchwały różni się od tej, którą Komisja Porządku Publicznego i Współpracy  z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa 5 lutego 2015 roku skierowała do Pana Prezydenta z prośbą o zmianę granic.  Radny Pan Czesław Chlebek – powiedział: „Być może najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie w niedalekiej przyszłości nowego osiedla, gdy Spółdzielnia Mieszkaniowa Projektant dotrze z blokami do ul. Pańskiej.”  Radny Pan Stanisław Ząbek – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.  Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek przeciwny.  Przystąpiono do głosowania.  Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 12 głosami „za”, przy 6 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących.  Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie osiedli miasta Rzeszowa: Przybyszówka i Franciszka Kotuli w sprawie zmiany granic osiedli: Przybyszówka i Franciszka Kotuli (wraz z autopoprawką) nie 
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została przyjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 16 było przeciwnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.  Ad 8. Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 17 do protokołu.   Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli - została przyjęta  19 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.  Ad 9. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił informację w sprawie postępu prac nad projektem budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. Powiedział: „Stanowisko Prezydenta jest jasne. Jesteśmy  w stanie wyłożyć 8 mln zł na realizację projektu Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego, czyli połowę udziału własnego. Warunek pozostaje jednak taki, że Miasto Rzeszów nie będzie inwestorem. Do dzisiaj żaden inwestor się nie zgłosił. Jeśli chodzi  o rozmowy jakie były prowadzone, to zapewniam, że kilkukrotnie temat był przedmiotem spotkań w Ministerstwie Sportu i Turystyki zarówno w ubiegłej kadencji Rządu jak  i w obecnej.”  Radny Pan Robert Kultys – zapytał: „W jakiej formie powinna zostać złożona deklaracja ze strony Klubu Sportowego CWKS Resovia, odnośnie zostania inwestorem ww. inwestycji, aby Pan Prezydent skierował wniosek o zarezerwowanie tych pieniędzy w budżecie?”  Radny Pan Witold Walawender – poprosił, aby Pan Prezydent przekazał do Ministerstwa Sportu i Turystyki deklarację, w której zapewnia, że Miasto Rzeszów zamierza przeznaczyć na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego  8 mln zł, czyli połowę wkładu własnego.  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Kilka razy byliśmy w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Przedstawiliśmy Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego, w której Miasto Rzeszów deklaruje wolę współuczestniczenia  w finansowaniu tego przedsięwzięcia.”  Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Przy okazji tej dyskusji wnioskuję  o zorganizowanie spotkania, w którym weźmie udział Pan Marszałek Województwa Podkarpackiego, przedstawiciel Ministerstwa Sporu i Turystyki, inwestor, Prezydent oraz 
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Radni Miasta Rzeszowa, aby wspólnie omówić szczegóły budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego.”  Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „W ostatnich kilkunastu latach poczyniono bardzo dużo w kwestii rozbudowy infrastruktury sportowej w Polsce. W wielu miastach wybudowano dziesiątki obiektów. Ta infrastruktura jest konieczna, aby młodzież mogła trenować i móc się szkolić. Na liście ministerialnej inwestycja dotycząca budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego jest zapisana oraz wskazany jest potencjalny inwestor. Klub Radnych PiS proponuje, aby to Miasto koordynowało tę inwestycję oraz żeby doprowadziło ją do końca.”  Radny Pan Wiesław Buż – ponownie zabierając głos w dyskusji powiedział: „Może zaproponujmy Marszałkowi, aby koordynował tę inwestycję. Pewnym rozwiązaniem jest, aby wszystkie gminy województwa podkarpackiego wzięły udział w finansowaniu budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego, ponieważ będzie ono służyło całemu województwu.”  Pan Waldemar Szumny – Zastępca Prezydenta Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji powiedział: „W związku z Uchwałą Nr XXV/538/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie przyjęcia apelu o przyspieszenie prac nad ważnymi inwestycjami w Rzeszowie proszę o przedstawienie informacji dotyczących dopracowania zasad współpracy z partnerami: Samorządem Województwa Podkarpackiego, Klubem CWKS Resovia Rzeszów, przy powstaniu Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego.”  Radny Pan Witold Walawender – stwierdził, że Miasto mogłoby zostać inwestorem, gdyby wzięło w dzierżawę teren, na którym ma zostać wybudowane Centrum.  Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Proszę pamiętać, że podatek od nieruchomości w całości będzie wpływał do budżetu miasta Rzeszowa, a nie do gmin. Dzisiaj, z niepokojem obserwuję, że szuka się jakichkolwiek argumentów, żeby tej inwestycji nie zrealizować. Tryb finansowania się rozpocznie, jeśli inwestycja będzie miała zapewnione finansowanie z trzech stron, co oznacza zapisanie ich w budżecie.”  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – ponownie zadeklarował gotowość Miasta do przekazania na budowę Centrum 8 mln zł pod warunkiem, że zgłosi się inwestor.  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała: „W świetle  omawianej uchwały Rada Miasta deklaruje wolę współfinansowania przedsięwzięcia, jakim jest budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. Możemy zapisać środki finansowe w budżecie lub Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa pod warunkiem,  
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że zgłosi się inwestor. Następnie należy przyjąć uchwałę o udzieleniu pomocy Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.”  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  w dyskusji, powiedział: „Należy pamiętać, że wzięcie na siebie takiej inwestycji,  to obowiązki związane m.in. z ponoszeniem kosztów jej utrzymania. Uważam, że Miasta nie stać na takie wydatki. Jeśli Klub deklaruje chęć zostania inwestorem, to potrzebne jest oficjalne pismo w tej sprawie. Musimy też mieć pewność, że Ministerstwo dofinansuje  tę inwestycję.”  Radny Pan Witold Walawender – zauważył, że Klub CWKS Resovia Rzeszów wykonał projekt z własnych pieniędzy. Dodał: „Będzie problem, jeśli Klub nie udźwignie finansowania stadionu i zamknie go w całości. Mimo wszystko będziemy robić wszystko, aby nie stracić dofinansowania z Ministerstwa.”  Radna Pani Danuta Solarz – stwierdziła, że mieszkańcy osiedla Kmity dążą do tego, aby jak najszybciej zrealizować tę inwestycję i uporządkować tym samym niezbyt reprezentacyjną jak na ten moment okolicę.  Radna Pani Grażyna Szarama – zauważyła, że Miasto znajduje się w tej komfortowej sytuacji, że aż w 75% inwestycja będzie dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dodała: „W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, w tym dopracować drogę formalną, aby ją zrealizować.”  Ad 10. Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił informację w sprawie wyboru koncepcji budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) oraz informację  z wdrożonej ścieżki pozyskania na ten cel środków unijnych z perspektywy 2014 – 2020. Powiedział: „Mówiąc o Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym należy powiedzieć  o trzech obszarach: terenie dworca autobusowego, którego właścicielem jest PKS S.A., terenie dworca kolejowego, którego właścicielem są spółki Polskich Kolei Państwowych oraz terenach pozostałych, które użytkowane są pod komunikację miejską publiczną i w większości są  w dyspozycji naszej Gminy. Każdy z tych podmiotów, powinien w ramach własnych działań, które są przewidziane przepisami prawa, wykonać swoje zadania i pozyskać na nie jak największe dofinansowanie. Znając rangę problemu, Pan Prezydent zdecydował, aby przeprowadzić analizę tego kto co miałby zrobić, jak skoordynować pracę wszystkich podmiotów ale jednocześnie popatrzeć na cały problem w ten sposób, aby pozyskać jak największe środki finansowe na dofinansowanie tej inwestycji. W wyniku przeprowadzenia analizy zostały przedstawione 3 koncepcje RCK. Pierwsza zakłada przeniesienie całego ruchu kołowego, autobusowego na północną stronę torów od strony ulicy Kochanowskiego  i likwidację dworca autobusowego w obecnym kształcie. Druga propozycja zakłada, że dworzec kolejowy zostanie nad torami natomiast dworzec autobusowy zostanie 



13  

przebudowany i pozostanie po obecnej części torów. Trzecia możliwość zakłada, że każdy  z podmiotów, o których wspomniałem zrobi to, co jest w jego gestii, natomiast w ramach wzajemnej współpracy uzgodnią te elementy, które zapewnią, że będzie to zarówno w sensie komunikacyjnym i przyszłościowym najbardziej właściwe. Zadanie to będzie rozłożone na wiele lat. Władze Miasta działają bardzo intensywnie. Zajęliśmy się tymi elementami, które mają wpływ na funkcjonowanie komunikacji i które są w gestii gminy, czyli dworzec podmiejski i wszystko to, co jest związane z komunikacją miejską w okolicach obecnego placu dworcowego. Zlecono opracowanie dokumentacji tych inwestycji, przewidziane są również dofinansowania w ramach projektu z zakresu transportu publicznego, dodatkowo zostały ujęte w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, aby mogły uzyskać dofinansowanie  w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Strategia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pod kątem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uzyskała pozytywną opinię Pana Marszałka oraz Ministerstwa Rozwoju. Również pozostałe dwa podmioty starają się o dofinansowanie projektu. W tym momencie trwają procedury środowiskowe, gdy się zakończą zostanie ten dokument przedłożony pod uchwałę poszczególnym radom wszystkich członków Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Urząd Miasta stara się rozmawiać zarówno z PKS S.A. jak i z PKP w celu takiego pokierowania wszystkimi inwestycjami, które będą się w przyszłych latach równolegle odbywać, aby uzyskać efekt końcowy, który będzie godny stolicy województwa podkarpackiego.”  Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Komisja Inwestycji jest zdania,  że Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne powinno być najważniejszą inwestycją dla miasta. Należy dążyć do tego, aby uzyskać trójstronne porozumienie wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz do wyboru jednego, wspólnego projektanta.”  Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Rok temu Pani Stanisława Bęben - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy przedstawiła 3 koncepcje RCK, z czego dwie z nich zakładały stworzenie centralnego dworca przesiadkowego, obsługującego wielu przewoźników i integrującego transport. Trzecia koncepcja wiązała się tylko z odremontowaniem dworców, które obecnie znajdują się w ok. 6 miejscach, oddalonych od siebie nawet o 2 km. W dużych miastach funkcjonują dworce zintegrowane. Nie zaprzepaśćmy szansy na stworzenie zintegrowanego centrum komunikacyjnego.”  Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne powinno być ikoną Rzeszowa, symbolem rozwijającego się miasta i najważniejszą inwestycją Rzeszowa na przestrzeni najbliższych 10 – 15 lat. Jaka jest szansa na to, aby RCK powstało  w formie zintegrowanego centrum komunikacyjnego? Wielką rolą nas wszystkich powinno być doprowadzenie do porozumienia wszystkich zainteresowanych stron i do przyjęcia jednego wspólnego projektu.”  Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Kiedy i z jakiego powodu RCK zostało wykreślone z Wieloletniej Prognozy Finansowej? Czy 
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uzgodniono zakres budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego i wypracowano odpowiednie porozumienie dotyczące jego realizacji z operatorami przedsiębiorstw komunikacyjnych?”  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Mówiąc  o podmiotach, powinno się powiedzieć o dodatkowych dwóch, które moim zdaniem powinny być zaangażowane w tę inwestycję, a mianowicie Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej – spółka Skarbu Państwa – oraz Zarząd Województwa, któremu powinno zależeć na sprawnej komunikacji do stolicy województwa. Konieczne jest znalezienie prywatnego inwestora, który zdecyduje się na komercyjne przedsięwzięcie, które będzie całość współfinansować. Dopóki taki się nie znajdzie, to nie mamy co oczekiwać, że samorząd województwa, miasta, PKP  i PKS zdecydują się na realizację takiego przedsięwzięcia. Być może jest to zadanie przekraczające możliwości miasta i województwa.”  Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Zasadność wybudowania centrum komunikacyjnego jest bezdyskusyjna. Pytanie tylko jak będzie wyglądać i kiedy powstanie.”  Radna Pani Maria Warchoł – zapytała: „Co spowodowało, że uzgodnienia pomiędzy stronami zostały zerwane?”  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne to temat omawiany od 2009 roku. Jesteśmy zgodni co do tego, że takie centrum powinno powstać. Prowadzone są działania i rozmowy. Obecnie wyszliśmy z pomysłem dworca multimodalnego, ponieważ pojawiła się możliwość pozyskania środków z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przedsięwzięcie to skupiałoby transport multimodalny w rejonie dworca głównego. Cały czas przygotowywane są dokumenty niezbędne do uzyskania środków unijnych. Są jednak instytucjonalne uwarunkowania, które ograniczają realizację tego projektu. Do dziś nie są wiadome losy terenów kolejowych po stronie północnej. Toczą się również prace w Urzędzie Marszałkowskim nad ostatecznym kształtem kolei aglomeracyjnej. Nie wiemy ostatecznie jakie są zamiary PKS-u co do swojej inwestycji. Kolej nie ma zamkniętego projektu przebudowy tras kolejowych. Uzgadniamy cały czas przebudowę wiaduktu przy ul. Batorego. Podsumowując, nie ma na dzień dzisiejszy porozumienia, ale proszę zwrócić uwagę, że projekt jest zaproponowany na lata 2018 – 2021. Nie rezygnujemy z budowy dworca multimodalnego, choć jest to skomplikowana materia wymagająca jeszcze wielu ustaleń. RCK nie zostało wykreślone z budżetu, została jedynie zmieniona nazwa, w kontekście uzyskania dofinansowania. Cały czas Zarząd Transportu Miejskiego uczestniczy w programie „Budowa Kolei Aglomeracyjnej”. Prowadzimy działania zmierzające do powstania zintegrowanego biletu wspólnego dla linii kolejowych i autobusowych. Mam nadzieję, że w niedługim czasie przedstawimy Państwu nowe ustalenia.”  Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Prowadzone są rozmowy. Dzisiaj odbyła się 
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telekonferencja z koleją dotycząca zintegrowanego biletu, w której uczestniczył ZTM.  10 września br. odbędzie się spotkanie z przedstawicielami związku gmin odpowiedzialnych za dworzec PKS.”  Ad 11. Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 248/16/2012 w rejonie al. Armii Krajowej oraz al. gen.  W. Sikorskiego w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 248/16/2012 w rejonie al. Armii Krajowej oraz al. gen.  W. Sikorskiego w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (23 głosami „za”).  Ad 12. Radny Pan Robert Kultys – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (na rzecz Develop Investment Sp. z o. o.). Kopia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Przypomniał, że podobna uchwała na wniosek Pana Prezydenta dotycząca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, ale w trybie przetargowym nie znalazła uznania Rady Miasta Rzeszowa kilka miesięcy wcześniej. Powiedział: „Rada Miasta wiele lat temu uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym nakazała inwestorowi postawienie budynku w zaznaczonej linii. Po wielu latach okazało się, że ta linia zabudowy wkracza ok. 30 – 40 cm w głąb działki miejskiej, po czym spółka Develop Investment zwróciła się do Miasta o uregulowanie tego stanu poprzez odkupienie działki od Miasta. Ponieważ Miasto nie było chętne, aby działkę sprzedać, spółka zwróciła się do sądu z prośbą o uregulowanie tego stanu rzeczy, w wyniku czego Miasto Rzeszów zawarło przed sądem ugodę o sprzedaży wspomnianej działki spółce Develop Investment. Następnie Miasto zaskarżyło ugodę, ponieważ miało wątpliwości, czy przy wycenie działki przed sprzedażą należy brać pod uwagę majątek trwały czy też nie. Wątpliwości Miasta dotyczyły również aspektu, czy cena ma być brutto czy netto. Ponadto nie było pewności co do trybu sprzedaży, czyli tego, czy można ją sprzedać bezprzetargowo. Na koniec Miasto zarzuciło tej ugodzie, że nie ma zgody Rady Miasta na sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Wątpliwości te niech rozstrzygnie sąd. Podejmując uchwałę dajemy jedynie zgodę Rady Miasta na sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym.”  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – powiedział: „Ustawa o gospodarce nieruchomościami dopuszcza możliwość sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że zostały wyczerpane wszystkie inne możliwości. W tej sprawie prowadzone są minimum dwa postępowania sądowe, m.in.  
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o bezumowne korzystanie z działki miejskiej. Gmina Miasto Rzeszów wytoczyła proces przeciwko spółce Develop Investment. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym osłabia pozycję gminy w toczącym się procesie,  w którym gmina dochodzi swoich należnych roszczeń. Pierwsza rozprawa w tej sprawie ma się odbyć za kilka dni, kolejna 10 października. Poczekajmy do tego czasu, tym bardziej, że sąd zabezpieczył przedmiot postępowania i zakazał wszelkich czynności egzekucyjnych.”  Radny Pan Bogusław Sak – stwierdził, że z podjęciem decyzji należy się wstrzymać do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.  Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Omawiając tę uchwałę na Komisji Gospodarki Komunalnej dowiedzieliśmy się, że proces sądowy został wniesiony przez inwestora w 2011 roku, a zakończył się w 2014 roku tzw. ugodą sądową, która mówiła o bezprzetargowym nabyciu nieruchomości. Obecnie Miasto wniosło pozew o pozbawienie wykonalności zawartej ugody, a w uzasadnieniu było podane, że nie została podjęta uchwała przez Radę Miasta w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości. Należy rozwiązać ten problem, aby sprawy szły do przodu. Proszę jednak zwrócić uwagę na ostatni akapit uzasadnienia, który brzmi: „Uchwała stanowi jednocześnie podstawę do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności nieruchomości działek opisanych  w projekcie uchwały, o treści objętej ugodą sądową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Spółką Develop Investment, o ile wykazanie posiadania zgody organu stanowiącego na złożenie tego oświadczenia okaże się konieczne.” Proponuję, aby wykreślić tę część zdania, która sugeruje, że Miasto godzi się na sprzedaż nieruchomości za kwotę 1,2 mln zł.”  Radny Pan Robert Kultys – zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu  z uzasadnienia projektu uchwały następującego zdania: „Uchwała stanowi jednocześnie podstawę do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności nieruchomości działek opisanych w projekcie uchwały, o treści objętej ugodą sądową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Spółką Develop Investment, o ile wykazanie posiadania zgody organu stanowiącego na złożenie tego oświadczenia okaże się konieczne.”   Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Słuchając wypowiedzi Pana Tarnowskiego stwierdzam, że Miasto nie wykazuje w tej sprawie dobrej woli. Interes Gminy nie zawsze powinien polegać na przyjmowaniu korzyści finansowych, ale także na tym, że trzeba się troszczyć o relacje z inwestorem, o stan zabudowy naszego miasta  i wiele innych aspektów, na które nieraz trzeba wydać pieniądze. Nasza zgoda byłaby sygnałem, że chcemy tę sprawę pozytywnie załatwić.”  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – zapewnił, że Gmina Miasto Rzeszów zrobiła wszystko, aby inwestycja jaką jest Galeria Millenium Hall powstała, m.in. poprzez przeprowadzony ZRID, który pozbawił osoby prywatne możliwości blokowania inwestycji. Dodał: „Jeżeli chodzi  o zbycie nieruchomości, musi się ono odbyć zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 
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nieruchomościami. Gmina Miasto Rzeszów nie poprosiła sądu o opinię. Spółka Develop Investment wystąpiła z roszczeniem egzekucyjnym przeciwko Gminie Miasto Rzeszów  o przystąpienie do aktu notarialnego i zbycie nieruchomości gminnej za 1,2 mln zł. Gmina nie zgadzając się z tym roszczeniem egzekucyjnym, zaskarżyła zawartą ugodę. Wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego, a później do Sądu Apelacyjnego o wstrzymanie egzekucji skierowanej przez Spółkę Develop Investment przeciwko Miastu, by wstrzymać proces podpisania aktu notarialnego.”  Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji powiedział: „Sprawa toczy się od roku 2011. Doszło do ugody sądowej, nie uważam więc, że można mówić o pośpiechu w tej sprawie. Finanse i sprawa wyceny nie dotyczą tej uchwały.” Kolejno przytoczył fragmenty trzech opinii ekspertów mówiące o tym, że sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym jest z punktu prawnego dla omawianej sprawy dopuszczalna.   Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Upieranie się przy braku uchwały będzie osłabiało pozycję negocjacyjną Miasta, ponieważ w obliczu sądu może to wyglądać niepoważnie. Z jednej strony Miasto zaskarża ugody, bo nie ma zgody Rady Miasta,  a z drugiej strony Pan Prezydent nie kieruje wniosku o tę zgodę. Należy pokazać, że mamy dobrą wolę załatwienia polubownie tej sprawy, natomiast wątpliwości dotyczą tylko rozliczeń finansowych.”  Radny Wiesław Buż – zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały do Komisji Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta, celem sformułowania opinii prawnej, formalnej oraz merytorycznej.  Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę, że wnioskodawcy z odpowiednim  wyprzedzeniem złożyli projekt uchwały, który następnie został skierowany do Prezydenta oraz radcy prawnego, celem zaopiniowania.   Przystąpiono do głosowania.  Wniosek o skierowanie projektu uchwały do Komisji Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej został przyjęty 12 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.  Ad 14. Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w rejonie ul. Zagłoby. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  i załącznikiem stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w rejonie  ul. Zagłoby  została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”).  Ad 15. Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego. Kopia projektu uchwały wraz  z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Wyjaśnił: „Chcąc uregulować dojazd dla Kościoła Zielonoświątkowców musimy wyznaczyć trasę służebności przez własność inwestora, który w zamian prosi o ustanowienie służebności  5 miejsc postojowych na działkach gminnych, w związku z planowaną rozbudową inwestycji.”  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek  o skierowanie projektu uchwały do Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.  Przystąpiono do głosowania.  Wniosek o skierowanie projektu uchwały do Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej został przyjęty 20 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.  Ad 16. Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  ul. Spółdzielczej. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Spółdzielczej została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”).  Ad 17. Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Solskiego, Kwiatkowskiego, Jachowicza, Zakładowej. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 23 do protokołu 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  w rejonie ulic: Solskiego, Kwiatkowskiego, Jachowicza, Zakładowej została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”).  Ad 18. Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach Podkarpackiej i Cytrynowej. Projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 24do protokołu.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach Podkarpackiej i Cytrynowej została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”).  Ad 19. Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicy Olchowej. 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 położonych przy ulicy Olchowej została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”).  Ad 19a. Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Fara). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Jak wygląda przebieg postępowania zwrotowego, na podstawie którego Miasto utraciło własność tych działek?”  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Parafia Fara została pozbawiona 60 ha powierzchni nieruchomości. Jedno postępowanie zwrotowe dotyczy terenu, o którym teraz dyskutujemy. Zgodnie z decyzją Starosty Leżajskiego cel, którym była budowa osiedla mieszkalnego, nie został zrealizowany. Drugie postępowanie dotyczy działki stanowiącej własność Urzędu Marszałkowskiego. W obu 
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przypadkach cel, na jaki została przekazana działka, nie został zrealizowany, w związku  z czym parafia wystąpiła o zwrot działek. Toczą się jeszcze inne postępowania Parafii Fara  w stosunku do Miasta. Pierwsze z nich dotyczy placu rekreacyjnego przy ul. Bł. Karoliny, żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, natomiast przepis mówi o tym, że jeżeli gmina nie zrealizuje celu, na jaki nieruchomość została wywłaszczona w ciągu 10 lat od momentu otrzymania nieruchomości, to uznaje się, że cel nie został zrealizowany.”  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dodał: „Na marginesie tej sprawy mam wniosek, aby w rozmowach z Parafią Fara dać drugiej stronie do zrozumienia, że tego rodzaju działania, jakim są postępowania o zwrot terenów już zagospodarowanych, nie są mile widziane.”  Radna Pani Maria Warchoł – zapytała: „Czy będą mogły być realizowane inwestycje na terenie parku na Osiedlu Krakowska Południe?”  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Na podstawie umowy użyczenia nieruchomości możemy tylko z nich korzystać, ponieważ aby móc lokować środki finansowe musielibyśmy być właścicielem nieruchomości. Zamierzamy przejąć teren parku na Osiedlu Krakowska Południe od Parafii Fara. Jest deklaracja księdza proboszcza, by nieodpłatnie, bo tylko za koszt podatku, przekazać w dysponowanie Miastu cały teren, który jest odzyskany przez Parafię, do czasu przyszłych rozwiązań prawnych. Do tego czasu teren ten będzie wynajęty od Parafii dla potrzeb mieszkańców na zasadach, które obowiązywały do tej pory. Parafia zadeklarowała, że chętnie wymieni ten teren w zamian za nieruchomości potrzebne do wybudowania kościoła przy skrzyżowaniu ulic: Olbrachta i Św. Kingi.”  Przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta  19 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym oraz 1 głosie wstrzymującym.  Ad 20. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Plastycznej w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Plastycznej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”).    
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Ad 20a. Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  i załącznikiem stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”).  Ad 21. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  pn. „AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA” w ramach konkursu  nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 programu Ścieżki Kopernika 2.0. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  pn. „AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA” w ramach konkursu  nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 programu Ścieżki Kopernika 2.0 została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”).  Ad 21a. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  i załącznikiem stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 
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Ad 22. Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbycia udziałów przez Gminę Miasto Rzeszów w spółce Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Sp. z o. o. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie określenia zasad zbycia udziałów przez Gminę Miasto Rzeszów w spółce Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Sp. z o. o. została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”).  Ad 23. Pan Zbigniew Sebzda – Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”).  Ad 24. Pan Zbigniew Sebzda – Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Rzeszowa. Zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie treści § 3, który otrzymuje następujące brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Projekt uchwały wraz z autopoprawką, uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik  nr 33 do protokołu.  Radna Pani Danuta Solarz – wyraziła swoje poparcie dla przedstawionego projektu uchwały.  Przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Rzeszowa (wraz  z autopoprawką) została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”).  Ad 25. Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Świętokrzyskiej w Rzeszowie do 
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kategorii dróg gminnych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Świętokrzyskiej w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”).  Ad 26. Pani Mariola Brańska – pracownik Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej  i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Langiewicza 29a, dla Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.). Kopia projektu uchwały wraz  z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry nie została przyjęta.  Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 9 było przeciwnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.  Ad 27. Pani Mariola Brańska – pracownik Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej  i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Przesmyk 6, dla Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.). Kopia projektu uchwały wraz  z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Ze względu na fakt, iż minął termin składania pisemnych ofert w Ministerstwie Finansów przez podmioty zainteresowane przetargiem, zgłaszam  wniosek o skierowanie projektów uchwał w sprawie  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyn gier do komisji, do czasu ogłoszenia informacji o następnym przetargu.”  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że wniosek przedmówcy jest bezzasadny, w związku z czym nie zostanie on poddany pod głosowanie.   Przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry nie została przyjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 13 było przeciwnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.  
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Ad 28. Pani Mariola Brańska – pracownik Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej  i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Rynek 13-14, dla Bingo Centrum). Kopia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  Przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry nie została przyjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 10 było przeciwnych, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.  Ad 29. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu Miasta Rzeszowa na sztandarze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu Miasta Rzeszowa na sztandarze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”).  Ad 30. Podczas XXX sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące interpelacje:  Interpelacja Nr XXX/1/2016 – pisemna „Szanowny Panie Prezydencie! Uprzejmie proszę o możliwie pilne wydanie stosownych poleceń, aby przy  ul. Olbrachta Zarząd Transportu Miejskiego zainstalował przynajmniej ławki na przystankach MPK. Nadmieniam, że od chwili uruchomienia regularnej komunikacji autobusowej do dziś, poza koszami na odpady i słupkami przystankowymi, nie istnieją żadne „urządzenia” przystankowe. Dodam, że ww. problem Pani Annie Kowalskiej – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, ale bezskutecznie. Istniejące kosze służą obecnie jako siedziska dla utrudzonych pasażerów.” Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Stanisław Ząbek    



25  

Interpelacja Nr XXX/2/2016 – pisemna „Proszę o naprawę studzienki kanalizacyjnej, znajdującej się tuż obok przejścia dla pieszych w rejonie Galerii Grafika, przy ul. płk. L. Lisa – Kuli.” Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Kotula  Interpelacja Nr XXX/3/2016 – pisemna „Ponownie chciałem zapytać o możliwość powstania w Rzeszowie Muzeum Sportu. Byłoby to miejsce służące edukacji dzieci i młodzieży szkolnej w dziedzinie sportu.  Prośbę swą motywuję tym, iż wiele pamiątek sportowców z Rzeszowa znajduje się obecnie w garażach, piwnicach itp. Muzeum Sportu z salami audiowizualnymi mogłoby być skarbnicą wiedzy dotyczącą sportowców i klubów sportowych z Rzeszowa.” Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender  Interpelacja Nr XXX/4/2016 – pisemna „W imieniu mieszkańców ul. Boruty Spiechowicza 4 serdecznie proszę o naprawienie chodnika przy ww. bloku, jak również o budowę jakichkolwiek miejsc parkingowych. Blok przy ul. Boruty Spiechowicza 4 zamieszkuje trzydzieści rodzin i przy tym nie ma ani jednego miejsca parkingowego. Remont chodnika w tym miejscu jest bardzo pilny, ponieważ w bloku zamieszkuje wielu seniorów i w chwili obecnej zły stan chodnika stanowi głównie dla nich zagrożenie, nie wspominając o aspektach estetycznych. Chodnik, o długości ok. 30 m, należy do Rejonu II Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Proszę o wyremontowanie chodnika przed okresem jesienno – zimowym, ponieważ  w okresie deszczowym poruszanie się po ww. ulicy przy ul. Boruty Spiechowicza 4 jest znacznie utrudnione.” Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender  Interpelacja Nr XXX/5/2016 – pisemna „Panie Prezydencie! Ponawiam interpelację w sprawie zakłócania spokoju w późnych godzinach nocnych, w rejonie parkingu przy Moście Zamkowym. Odbywa tam się nadal testowanie mocy silników samochodowych. Jest to bardzo uciążliwa sprawa dla mieszkańców tego rejonu. Nie mogą wypocząć, aby następnego dnia rozpocząć pracę. Sytuacja się pogarsza, mimo że otrzymałam odpowiedź na interpelację, że sprawa została zgłoszona do Komendy Miejskiej Policji. Mieszkańcy podejrzewają, że po ich telefonie w nocy na policję, grupa zakłócających spokój osób sprawia wrażenie, że rownolegle otrzymuje informację o zgłoszeniu i przerywa na ten moment swoje „ćwiczenia”. Bardzo proszę o podjęcie stosownych i skutecznych działań.” Autor: Radna Miasta Rzeszowa – Pani Maria Warchoł     
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Interpelacja Nr XXX/6/2016 – pisemna „My radni jesteśmy wyrazicielami woli mieszkańców naszego miasta. Mieszkańcy Rzeszowa zainteresowani są tym, aby do porządku obrad każdej sesji Rady Miasta dodać punkt: „Zapytania i wnioski”, w ramach którego mogliby zabierać głos w dyskusji.”  Autor: Radna Miasta Rzeszowa – Pani Grażyna Szarama  Interpelacja Nr XXX/7/2016 – ustna „Szanowny Panie Prezydencie Ponawiam interpelację dotyczącą podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zainstalowania wzdłuż zabudowań mieszkalnych przy ul. Warszawskiej ekranów akustycznych.  Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, aby w trakcie prac nad budową łącznika między ul. Warszawską a ul. Lubelską również uwzględnić zastosowanie rozwiązań które uchronią mieszkańców przed oddziaływaniem  nadmiernego hałasu. Brak osłon akustycznych na tej jednej z najruchliwszych ulic w Rzeszowie niekorzystnie wpływa na poziom hałasu komunikacyjnego odczuwanego przez mieszkańców oraz poziom bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę, że ul. Warszawska jest jedyną trasą wylotową z Rzeszowa na której do tej pory ekrany dźwiękochłonne nie zostały wybudowane. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że ww. ulica stanowi nie tylko główną trasę wyjazdową w kierunku na Warszawę oraz lotnisko, ale również jest dojazdem do autostrady A4 i drogi ekspresowej S-19. Znaczenie komunikacyjne tej arterii pozwala przypuszczać, że poziom ruchu w jej obszarze będzie systematycznie rósł.   Mając powyższe na uwadze, Władze Miasta powinny podjąć starania zmierzające do zapewnienia ochrony przed nadmiernym hałasem polegające na budowie przy  ul. Warszawskiej ekranów akustycznych.  Liczę na pozytywną reakcję na moją interpelację oraz głosy mieszkańców, którzy oczekują działań miasta zmierzających do powstania ekranów akustycznych i tym samym zabezpieczenie w budżecie miasta Rzeszowa na 2017 rok odpowiedniej kwoty pozwalającej na realizację ww. przedsięwzięcia.”    Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek  Ad 31.   Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 29 czerwca 2016 r. do 7 sierpnia 2016 r. (sprawozdanie stanowi załącznik  nr 39 do protokołu)  Rada Miasta Rzeszowa na XXX sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2016 r. podjęła następujące uchwały:  1. Uchwała Nr XXX/633/2016 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  
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2. Uchwała Nr XXX/634/2016 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r.  3. Uchwała Nr XXX/635/2016 – w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli.  4. Uchwała Nr XXX/636/2016 – w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 248/16/2012 w rejonie al. Armii Krajowej oraz al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie.  5. Uchwała Nr XXX/637/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w rejonie ul. Zagłoby.  6. Uchwała Nr XXX/638/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  ul. Spółdzielczej.  7. Uchwała Nr XXX/639/2016 – w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Solskiego, Kwiatkowskiego, Jachowicza, Zakładowej.  8. Uchwała Nr XXX/640/2016 – w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach Podkarpackiej i Cytrynowej.  9. Uchwała Nr XXX/641/2016 – w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicy Olchowej.  10. Uchwała Nr XXX/642/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.  11. Uchwała Nr XXX/643/2016 – w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Plastycznej w Rzeszowie.  12. Uchwała Nr XXX/644/2016 – w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.  13. Uchwała Nr XXX/645/2016 – w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA” w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 programu Ścieżki Kopernika 2.0.  
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14. Uchwała Nr XXX/646/2016 – w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.  15. Uchwała Nr XXX/647/2016 – w sprawie określenia zasad zbycia udziałów przez Gminę Miasto Rzeszów w spółce Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej  Sp. z o.o.  16. Uchwała Nr XXX/648/2016 – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.  17. Uchwała Nr XXX/649/2016 – w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Rzeszowa.  18. Uchwała Nr XXX/650/2016 – w sprawie zaliczenia ulicy Świętokrzyskiej  w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.  19. Uchwała Nr XXX/651/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu Miasta Rzeszowa na sztandarze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Rzeszowie.  Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXX sesji Rady Miasta Rzeszowa.  Obrady trwały od godz. 8:30 do godz. 14:30. Na tym protokół zakończono.             Protokołowała:  Monika Gubernat                Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa  Sprawdził:          Andrzej Dec         Dyrektor           Biura Rady Miasta  Mirosław Kubiak 


