
BRM.0002.2.10.2016  Protokół Nr XXXI/1/2016 z XXXI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 27 września 2016 r.  w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.  Na ustawowy stan 25 radnych w XXXI sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  25 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 XXXI sesji Rady Miasta i prowadził obrady. Powitał Radnych, Prezydenta i Zastępców Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji oraz przybyłych mieszkańców miasta.   Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło siedem wniosków dotyczących zmiany proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji:  1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 9a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie w niej udziału.  Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 9b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Króla Augusta 10.  Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  1 głosie wstrzymującym.  3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 9c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Hanasiewicza 20, 20a, 20b w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty.  Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  1 głosie wstrzymującym.  
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4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 9d – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant”).  Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”).  5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 9e – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Fara).  Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”).  6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu 14 – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Macha (druk: XXXI/12/2016).  Wniosek został przyjęty 20 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym, bez głosów wstrzymujących. Kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  7) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 18a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.  Wniosek został przyjęty jednomyślnie (21 głosami „za”).  Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 – projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Rzeszowa w latach 2017 – 2019 (druk: XXXI/1/2016). Wyjaśnił: „Ten projekt uchwały nie powinien się znaleźć w porządku obrad, gdyż dotyka materii, która nie leży w gestii samorządu. Ponadto pociąga za sobą określone skutki finansowe, ale najważniejszy jest jego wymiar etyczny i moralny. Klub Prawa i Sprawiedliwości opowiada się za ochroną ludzkiego życia, a ten projekt uchwały takiej gwarancji nie daje.”  Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił wniosek przeciwny. Powiedział: „Najwyższy czas, aby porozmawiać o metodzie leczenia in vitro. W Rzeszowie w ostatnich czterech latach dzięki tej metodzie urodziło się ponad 100 dzieci, a 18 kobiet jest w ciąży. Programem objętych było ponad 300 par. Rządzący zabrali tym parom możliwość leczenia i jego dofinansowania. Jest ponad 6000 osób, które kwalifikowałyby się do programu. Pozwólmy tym parom cieszyć się rodzicielstwem.”  Przystąpiono do głosowania:  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 został przyjęty 14 głosami „za”, przy  7 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. Kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
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Uzupełniony porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Rzeszowa:  1. Informacja z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za I półrocze 2016 r. 
2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w latach 2017 – 2021. 
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 
5. Oświadczenia i informacje. 
6. Wystąpienie przedstawiciela Asseco Resovii. 
8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (druk: XXXI/7/2016). 
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (na rzecz Develop Investment Sp. z o. o.). 

9a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  i objęcie w niej udziału. 
9b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Króla Augusta 10. 
9c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy  ul. Hanasiewicza 20, 20a, 20b w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty. 
9d. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant”). 
9e. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Fara). 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  w Rzeszowie przy ul. Staszica (druk: XXXI/3/2016). 
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  w Rzeszowie przy ul. Monte Cassino (druk: XXXI/9/2016). 
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza (druk: XXXI/10/2016). 
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  w Rzeszowie przy ul. Zajęczej (druk: XXXI/11/2016). 
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie (druk: XXXI/6/2016). 
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16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (druk: XXXI/8/2016). 
17. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej  (druk: XXXI/4/2016). 
18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Karowej, Zenitowej, Zakładowej i Staszica (druk: XXXI/5/2016). 

18a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
19. Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk: XXXI/14/2016). 
20. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk: XXXI/15/2016). 
21. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie (druk: XXXI/13/2016). 
22. Uchwała w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia  i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (druk: XXXI/2/2016). 
23. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok (druk: XXXI/19/2016). 
24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych liczących do 100 uczniów, którym ustalono obwód (druk: XXXI/16/2016). 
25. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 programu Ścieżki Kopernika 2.0 (druk: XXXI/17/2016). 
26. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowie  i fitness dla zdrowej przyszłości” („Health and Fitness For a Healthy Future”) w ramach programu Erasmus+ (druk: XXXI/18/2016). 
27. Interpelacje i zapytania. 
28. Wolne wnioski i sprawy różne.    

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
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Przystąpiono do realizacji uzupełnionego porządku obrad.  Ad. 1  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła informację z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za I półrocze 2016 r. (informacja z wykonania budżetu wraz  z załącznikami stanowi załącznik nr 8 do protokołu; prezentacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu).  Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Jaka jest przyczyna niskiego wykonania wydatków majątkowych? Czy Komisja Inwestycji Rady Miasta analizowała ten temat?”   Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: „W czerwcu i sierpniu pokazujemy kasowe wykonanie, czyli takie, gdzie mamy faktury i zostały one rozliczone. Ponadto dopiero nabieramy wiatru w żagle w nowej perspektywie finansowej i zdobywamy nowe kontrakty.”  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Wydano dużo mniej pieniędzy, ale robota jest wykonana. Firmy budowlane oferują obecnie niższe kwoty niż przewidują kosztorysy.”  Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – odpowiadając na pytanie Pana Waldemara Szumnego zauważyła, że wydatki inwestycyjne i majątkowe realizowane są przez samorządy głównie w III i IV kwartale roku budżetowego, z uwagi na ogłoszone przetargi i pozyskiwanie środków unijnych.  Radny Pan Bogusław Sak – wyraził ubolewanie z powodu nieuzyskania dofinansowania unijnego na rewitalizację parków i poprosił Prezydenta Miasta o wsparcie tych inwestycji.  Ad. 2  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego  w latach 2017 – 2021. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 10 do protokołu).   Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w latach 2017 – 2021 została przyjęta jednomyślnie (24 głosami „za”).  Ad. 3  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 
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Radny Pan Witold Walawender – zapytał, czy istnieje możliwość zwiększenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli rzeszowskich szkół oraz pracowników administracji.  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przypomniał, że dodatek motywacyjny dla nauczycieli wynosi 8% i jest to kwota zdecydowanie wyższa niż w innych miastach pokroju Rzeszowa.  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Chcielibyśmy, żeby ludzie dużo zarabiali, ale skądś te pieniądze trzeba wziąć. Nie tylko nauczyciele wnioskują o podwyżki, pielęgniarki też oczekują wyższych zarobków. Bardzo mi zależy na tym, żeby ludzie dobrze zarabiali, ale wiąże się to z większym obciążeniem podatników.”  Przystąpiono do głosowania:  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”).  Ad. 4  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 12 do protokołu).   Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zapytał, na jakim etapie jest budowa drogi 9KDD od  ul. Architektów do ul. Boya – Żeleńskiego oraz kiedy zadanie dotyczące ul. Św. Faustyny zostanie wprowadzone do budżetu.  Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – wyjaśniła, że wniosek odnośnie  ul. Św. Faustyny wpłynął do Wydziału Budżetowego, ale już w chwili, gdy uchwała była skierowana na sesję Rady Miasta, dlatego też nie było możliwości by go procedować.  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do budowy drogi 9KDD wyjaśnił: „Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku, dlatego też obecnie zbierane są środki z oszczędności poprzetargowych, aby je sfinansować. Musieliśmy też zająć się realizacją ulicy 5KDD, gdyż do znajdujących się przy niej bloków zaczęli wprowadzać się nowi mieszkańcy.”  Przystąpiono do głosowania:  Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. została przyjęta jednomyślnie (25 głosami „za”).  Ad. 5  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że dokonał sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXX/636/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.  
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w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Nr 248/16/2012 w rejonie al. Armii Krajowej oraz al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie –  w zdaniu pierwszym § 4 uchwały brakło oznaczenia ustępu 1.  Radny Pan Czesław Chlebek – zaprosił wszystkich obecnych na uroczyste otwarcie Domu Kultury przy ul. Dębickiej w dniu 30 września 2016 r. o godz. 16:00.  Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – przypomniał, że w październiku br. przeprowadzone zostaną wybory do rzeszowskich rad osiedli i zaprosił mieszkańców do udziału.  Radny Pan Sławomir Gołąb – zaprezentował sylwetkę Adama Kowalskiego – urodzonego w Rzeszowie majora Wojska Polskiego, legionisty, poety i muzyka, autora pieśni legionowych. Zasugerował, by Rzeszów zainteresował się jego postacią i uczcił jego osobę poprzez nadanie nazwy ulicy lub placu. Dodał, że świetnym pomysłem byłoby również zorganizowanie w Rzeszowie festiwalu pieśni legionowych.  Radny Pan Witold Walawender – poinformował, że podczas ostatnich igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro, związany z Rzeszowem Rafał Wilk zdobył srebrny i złoty medal. Zaapelował do Radnych Miasta Rzeszowa o przyznanie Panu Rafałowi Wilkowi wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa.  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Chciałbym poinformować, że w pierwszym Rankingu Otwartych Miast, organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, Rzeszów zdobył czwarte miejsce. Nasze miasto zostało docenione za inteligentne rozwiązania, zrównoważony rozwój, otwartość na dialog z mieszkańcami oraz odpowiadanie samorządu na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Z kolei w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, podsumowującym wykorzystanie funduszy unijnych na projekty społeczne obejmujące wydatki bieżące w latach 2007 – 2015, w kategorii miast wojewódzkich zdobyliśmy czwarte miejsce. W tym samym rankingu, w zakresie podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządu w latach 2013 – 2015 w kategorii miast wojewódzkich zdobyliśmy również czwarte miejsce. Dziękuję.”  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że  w dniu 26 września br. z upoważnienia Prezydenta Miasta uczestniczył w Kongresie Regionów we Wrocławiu. Powiedział: „Brałem udział w dwóch panelach oraz gali, podczas której rozstrzygnięto trzy konkursy. Pierwszy z nich, tj. konkurs Newsweeka N15 Najlepsi Prezydenci Miast, wygrał Pan Jacek Karnowski – Prezydent Sopotu, a Pan Tadeusz Ferenc zajął miejsce jedenaste, a drugie w kategorii miast wojewódzkich. Drugi konkurs – „Metamorfoza mojego Regionu” wygrał Lublin, natomiast Rzeszów doceniono w trzecim konkursie, w którym został uznany najbardziej atrakcyjnym miastem dla biznesu w kategorii miast posiadających 150 – 300 tys. mieszkańców.”  Radny Pan Waldemar Wywrocki – poinformował, że prowadzony przez niego zespół dziecięcy „Gabcia i Przyjaciele” zakwalifikował się do programu telewizji TVN „Mam Talent”. Jednocześnie podziękował Prezydentowi Miasta za rozwijanie talentów dzieci  i młodzieży w Rzeszowie.  
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Ad. 6  Pan Bartosz Górski – Prezes Zarządu Asseco Resovia S.A. – przedstawił informację dotyczącą promocji Miasta Rzeszów poprzez sport (prezentacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu).   Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – podziękował za efektywną promocję miasta Rzeszowa.  Obrady Prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.  Ad. 8  Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku: XXXI/7/2016, stanowi załącznik nr 14 do protokołu).   Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” została przyjęta jednomyślnie  (19 głosami „za”).  Ad. 9  Radny Pan Robert Kultys – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały i na wniosek Radnej Pani Jolanty Kaźmierczak zgłosił autopoprawkę, polegającą na wykreśleniu ostatniego zdania znajdującego się w trzecim akapicie uzasadnienia (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i naniesioną odręcznie autopoprawką stanowi załącznik nr 15 do protokołu). Powiedział: „Nadmieniam, że uchwała nie przesądza  o zbyciu nieruchomości. Rada Miasta tą uchwałą wyraziłaby tylko zgodę na ewentualną sprzedaż, natomiast wszelkie wątpliwości, zwłaszcza prawne, które były podnoszone w poprzednich dyskusjach, Rada pozostawiłaby do rozstrzygnięcia Panu Prezydentowi i jego urzędnikom. Rada w tej sprawie się nie wypowiada. Mam nadzieję, że ta – porządkująca w gruncie rzeczy – uchwała zostanie przez Państwa Radnych przyjęta. Chciałem jednocześnie przywitać Panią Martę Półtorak – Prezes Zarządu Develop Investment Sp. z o. o., która jest obecna na sali i liczę na to, że Rada zgodzi się na udzielenie jej głosu.”  Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poprosił o udzielenie głosu Pani Marcie Półtorak.  Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przypomniał, że zgodnie ze Statutem Miasta Rzeszowa, w sprawach dotyczących przedmiotu obrad 
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prowadzący może udzielić głosu osobom spośród publiczności, o ile Rada nie postanowi inaczej.   Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyraził sprzeciw wobec wniosku Radnego Pana Mirosława Kwaśniaka. Stwierdził: „Wszyscy już wiedzą co o tej sprawie sądzić i jak głosować. Chciałbym zmierzać do celu, tj. do podjęcia decyzji, zgodnej z naszą wiedzą  i przekonaniem.”  Radny Pan Grzegorz Koryl – wyraził głos przeciwny do głosu przedmówcy.  Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Skoro powinniśmy podjąć decyzję w oparciu  o najlepszą wiedzę, to zasięgnięciu tej wiedzy pomogą wyjaśnienia Pani Marty Półtorak.”  Radny Pan Wiesław Buż – stwierdził: „Uzasadnienie przedmiotowej uchwały jest nieprecyzyjne. Nie wiadomo komu ten projekt ma służyć i do jakiego rozwiązania zmierza. Pragniemy sprzyjać przedsiębiorcom, przecież do tej pory nikt nie miał zastrzeżeń. Chcieliśmy tylko dać szansę rozstrzygnięciu sądowemu, a gdyby jego wydanie się przedłużało, to wówczas podjęlibyśmy odpowiedzialną decyzję.”   Radny Pan Robert Kultys – wyjaśnił: „Inwestor złożył wniosek o nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, która nie może być w inny sposób wykorzystywana, jak tylko na cele tego właśnie inwestora. Przypomnę, że ta nieruchomość uchwalonym przez Radę miejscowym planem jest przyporządkowana tej inwestycji. Na jej fragmencie stoi ściana budynku Millenium Hall, więc sprzedaż bezprzetargowa jest zupełnie zgodna z przepisami prawa, które taką możliwość dają Miastu  i nie wyobrażamy sobie jako wnioskodawcy, żeby taką sprzedaż przeprowadzić w drodze przetargowej. Ta nieruchomość nie może być wykorzystana na inne cele, jak właśnie na cele funkcjonowania Millenium Hall. Jeżeli Miasto sprzeda tą nieruchomość inwestorowi, to przecież tylko na tym zyska, bo po pierwsze dostanie pieniądze za tą nieruchomość, a przede wszystkim pokaże, że jest przyjazne inwestorom. Jeżeli inwestor, który przysłużył się Miastu – uratował Millenium Hall przed kompletną katastrofą – wnosi, aby uporządkować sprawę i nie jest to czynione kosztem interesów innych przedsiębiorców, czy Miasta – to powinniśmy to zrobić. Ani Miasto, ani inni inwestorzy nie będą tych nieruchomości wykorzystywali, więc sprzedaż w drodze bezprzetargowej jest uporządkowaniem tej sprawy i do tego z zyskiem dla Miasta. Nie przesądzamy kwestii prawnych tej sprzedaży, decyzję Prezydent podejmie wtedy, gdy uzna, że sprawa nie budzi żadnych wątpliwości prawnych.”  Radny Pan Wiesław Buż – wyraził brak zrozumienia dla podejmowania przedmiotowej uchwały przed poznaniem rozstrzygnięć sądu. Następnie w imieniu Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa zgłosił wniosek o przerwę w obradach.  Przed ogłoszeniem przerwy przystąpiono do głosowania w sprawie wniosku  o udzielenie głosu Pani Marcie Półtorak:   Rada Miasta Rzeszowa udzieliła głosu Pani Marcie Półtorak. Za uwzględnieniem wniosku głosowało 18 radnych, 4 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.   Ogłoszono 5 – minutową przerwę.  
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Pani Marta Półtorak – Prezes Zarządu Develop Investment Sp. z o. o. – powiedziała: „Serdecznie witam wszystkich Państwa i dziękuję za możliwość zabrania głosu. Pan Robert Kultys już bardzo zwięźle wyjaśnił, dlaczego ta uchwała ma w zasadzie charakter porządkujący. Dotyczy ona działek znajdujących się pod budynkiem Millenium Hall. Jest to praktycznie część ściany, dlatego zbycie tych nieruchomości w drodze bezprzetargowej wydaje się jedyną słuszną drogą. Jeżeli ktokolwiek inny zakupiłby te nieruchomości to i tak nie ma możliwości zrobienia tam czegoś innego, gdyż jest to integralna część związana z budynkiem. Bardzo się cieszę, że Rzeszów jest miastem przyjaznym dla inwestorów. To prawda, że jeżeli nie będzie tych, co płacą podatki, jeżeli nie będzie inwestycji, to nie będzie pieniędzy w budżecie. Millenium Hall wpłaca do budżetu Miasta blisko 2 mln zł podatku rocznie, a przypomnę, że zostało nabyte w licytacji komorniczej i byłoby trudne do zrealizowania, gdyby nie znalazło inwestora. Prosimy o umożliwienie dalszego prowadzenia tej inwestycji. Każda inna decyzja może spowodować zachwianie tego procesu i dopuszczenie przedsiębiorcy, który chciałby nabyć te nieruchomości w niezbyt uczciwych celach.”  Radny Pan Wiesław Buż – zapytał, czy na działkach będących przedmiotem uchwały  powstanie nowa inwestycja.  Pani Marta Półtorak – Prezes Zarządu Develop Investment Sp. z o. o. – wyjaśniła: „Inwestycja jest zakończona i nic nowego już nie powstanie. Poprzedni inwestor wyszedł kawałkiem ściany na teren miejski. Chcemy tylko i wyłącznie uporządkować sprawy własnościowe. Możemy sobie wyobrazić, czym by skutkował zakup kawałka ściany przez innego inwestora. Zapłacimy kwotę zgodną z wyceną, nie wdajemy się w dywagacje na jakich to ma być zasadach, to rozstrzygną prawnicy. Chcemy przeprowadzić tą procedurę zgodnie z prawem, potrzebujemy tylko Państwa zgody.”  Przystąpiono do głosowania:  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (wraz z autopoprawką) została przyjęta 13 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.  Ad. 9a  Pan Roman Szczepanek – Prezes Zarządu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością i objecie w niej udziału. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  i załącznikiem stanowi załącznik nr 16 do protokołu).  Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał, jakie jest uzasadnienie praktyczne i ekonomiczne, aby taką spółkę tworzyć?  Pan Roman Szczepanek – Prezes Zarządu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. – wyjaśnił: „MZBM jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Miasta Rzeszów. Nowo zawiązana spółka nie zmienia żadnych relacji własnościowych, Gmina Miasto Rzeszów w dalszym ciągu jest 100% udziałowcem. Jedynym organem w nowo utworzonej spółce byłaby 3-osobowa rada nadzorcza, której powołania wymagają przepisy prawa, natomiast pozostałe 
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czynności wykonywałaby spółka – matka na zlecenie spółki – córki, na podstawie zawartej umowy. Nie ma potrzeby tworzenia żadnych innych, nowych organów tej spółki. Stosunki prawne będą regulować dwie umowy: jedna z Miastem co do wynagrodzenia za zarządzanie zasobami, natomiast druga między spółką – matką a spółką – córką co do zakresu i kosztów obsługi spółki – córki. Nie będzie żadnych dodatkowych kosztów.”  Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Nie rozumiem trybu wnoszenia takiego projektu uchwały w ostatniej chwili. Wczoraj na Komisji Ekonomiczno – Budżetowej nie było mowy o tej uchwale. MZBM ma w kompetencjach utrzymywanie i gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, a jeśli ta nowa spółka też ma gospodarować zasobem gminnym, to będziemy dublować zadania. Czy będzie prywatyzacja MZBM-u? Co  z jego pracownikami? Jaka jest zasadność utworzenia takiej spółki?”  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Sprawa jest prosta. To jest wybieg. Spółka wydmuszka, która będzie miała zminimalizowane koszty, służy jedynie temu, żeby Miasto mogło metodą „in-house”, czyli bez przetargu, zlecić swojej spółce administrowanie miejskim zasobem mieszkaniowym. Ponieważ MZBM w tym stanie jaki jest dzisiaj nie spełnia wszystkich trzech wymaganych przez ustawę warunków, to nie może dostać od nas zlecenia w trybie „in-house”. Ten warunek, którego MZBM nie spełnia jest taki, że ponad 10% swoich usług kieruje na wolny rynek. Krótko mówiąc, administruje wspólnotami mieszkaniowymi wygrywając z konkurencją. Aby spełnić ten warunek, MZBM musiałby zrezygnować z administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, które są w budynkach należących do Miasta. Po to powołujemy tę spółkę ze zminimalizowanymi kosztami, by powierzyć wykonywanie zadań bez przetargu, ponieważ MZBM dobrze się zajmuje naszym zasobem. Nie ma tu żadnego podtekstu, zamiaru prywatyzowania, ani innych tego typu pomysłów.”  Radny Pan Marcin Fijołek – zapytał: „Jakie będą zależności pracownicze pomiędzy starą spółką  a nowo zakładaną? Na jakich zasadach będą regulowane stosunki pracy pracowników, którzy będą zatrudnieni w nowej spółce? Czy to będą nowi pracownicy? Czy nie będzie zagrożenia, że jak  w przyszłości przepisy się zmienią, to spółka – córka będzie niepotrzebna?”  Pan Roman Szczepanek – Prezes Zarządu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. – odpowiedział: „Nie ma podziału pracowników na dwie spółki, pełną obsługę spółki – córki przejmą ci pracownicy, którzy obecnie są zatrudnieni w MZBM-ie.”  Radny Pan Bogusław Sak – przypomniał, że projekt uchwały był szeroko omawiany podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa.  Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził: „Zagrożenie jest takie, że spółka – matka zostanie tylko z komercją i nie będzie miała zleceń. Mając 1% udziału w spółce – córce stracimy nad nią kontrolę. Powinniśmy sprawdzić, czy przepisy unijne pozwalają na stosowanie procedury „in-house” w takim kształcie, jak my to chcemy zrobić. Proszę na przyszłość tak ważnych tematów nie wrzucać w ostatniej chwili, bo nie było tego kiedy omówić.”  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ponownie wyjaśnił, że spółka –  córka swoje zadania zleci MZBM-owi, dlatego też w praktyce nic się nie zmieni.  
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Ogłoszono 5 – minutową przerwę.  Przystąpiono do głosowania:  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objecie w niej udziału została przyjęta 21 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.  Ad. 9b  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Króla Augusta 10. Następnie przedstawił  uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się  w budynku przy ulicy Króla Augusta 10 została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”).  Ad. 9c  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Hanasiewicza 20, 20a, 20b w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty. 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 wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Hanasiewicza 20, 20a, 20b w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty została przyjęta jednomyślnie (25 głosami „za”).  Ad. 9d  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił  uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  i załącznikami graficznymi stanowi załącznik nr 19 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 
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Ad. 9e  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił  uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  i załącznikami graficznymi stanowi załącznik nr 20 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta  19 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.  Ad. 10  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Staszica. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały i zgłosił autopoprawkę, polegającą na zmianie załącznika graficznego do uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i pierwotnym załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XXXI/3/2016, stanowi załącznik nr 21 do protokołu; nowy załącznik graficzny stanowi załącznik nr 22 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  w Rzeszowie przy ul. Staszica została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”).  Ad. 11  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Monte Cassino. Następnie przedstawił  uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XXXI/9/2016, stanowi załącznik nr 23 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  w Rzeszowie przy ul. Monte Cassino została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”).  Ad. 12  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza. Następnie przedstawił  uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XXXI/10/2016, stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”).  Ad. 13  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Zajęczej. Następnie przedstawił  uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XXXI/11/2016, stanowi załącznik nr 25 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  w Rzeszowie przy ul. Zajęczej została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”).  Ad. 15  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie. Następnie przedstawił  uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XXXI/6/2016, stanowi załącznik nr 26 do protokołu).  Radny Pan Robert Kultys – zapytał, czy przedmiotowa działka ma swój dojazd.  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że działka nie ma swojego dojazdu, jednakże z wnioskiem o wystawienie jej na sprzedaż wystąpiła firma Asseco, która chce rozbudowywać swoją siedzibę.  Przystąpiono do głosowania:  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”).  Ad. 16  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XXXI/8/2016, stanowi załącznik nr 26 do protokołu).  
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”).  Ad. 17  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: XXXI/4/2016, stanowi załącznik nr 27 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”).  Ad. 18  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Karowej, Zenitowej, Zakładowej i Staszica. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku: XXXI/5/2016, stanowi załącznik nr 28 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Karowej, Zenitowej, Zakładowej i Staszica została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”).  Ad. 18a  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów. Następnie przedstawił  uzasadnienie do ww. projektu uchwały (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 zgody na wynajem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów została przyjęta 20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.   
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Ad. 19  Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XXXI/14/2016, stanowi załącznik nr 30 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”).  Ad. 20  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku: XXXI/15/2016, stanowi załącznik nr 31 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków  i zasad korzystania z tych obiektów została przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  Ad. 21  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 i załącznikiem, przedstawiony na druku: XXXI/13/2016, stanowi załącznik nr 32 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 jednomyślnie (21 głosami „za”). 
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Ad. 22  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia  i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały i zgłosił autopoprawkę, zaproponowaną przez Komisję Zdrowia, Rodziny  i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa, polegającą na podwyższeniu wskazanych  w projekcie uchwały kwot odpowiednio: 100 zł na 120 zł i 130 zł na 150 zł (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XXXI/2/2016, stanowi załącznik nr 33 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (wraz z autopoprawką) została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”).  Ad. 23  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,  z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku: XXXI/19/2016, stanowi załącznik nr 34 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”).  Ad. 24  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych liczących do 100 uczniów, którym ustalono obwód. Następnie przedstawił  uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XXXI/16/2016, stanowi załącznik nr 35 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych liczących do 100 uczniów, którym ustalono obwód została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 
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Ad. 25  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 programu Ścieżki Kopernika 2.0. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XXXI/17/2016, stanowi załącznik nr 36 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  pn. „Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” w ramach konkursu  nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 programu Ścieżki Kopernika 2.0 została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”).  Ad. 26  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowie  i fitness dla zdrowej przyszłości” („Health and Fitness For a Healthy Future”) w ramach programu Erasmus+. Następnie przedstawił  uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XXXI/18/2016, stanowi załącznik nr 37 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  pn. „Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości” („Health and Fitness For a Healthy Future”) w ramach programu Erasmus+ została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”).  Ad. 27  Podczas XXXI sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące interpelacje  i zapytania:  Zapytanie Nr XXXI/1/2016 – pisemne              „Czy istnieje możliwość wydłużenia pasa zieleni, znajdującego się przy ulicy Trembeckiego obok cmentarza w celu wykonania chodnika łączącego bramę cmentarza z istniejącym nowo wybudowanym (wyremontowanym) chodnikiem przy ulicy Trembeckiego?”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Sławomir Gołąb     
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Interpelacja Nr XXXI/2/2016 – pisemna              „W imieniu mieszkańców ul. Staroniwskiej – budynków 206 A, B, C, D zwracam się z prośbą o montaż lustra umożliwiającego bezpieczniejszy wyjazd z tej ulicy. Proszę również o montaż lustra przy wyjeździe z ul. Rzemieślniczej (strona północna) ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki  Interpelacja Nr XXXI/3/2016 – pisemna              „Szanowny Panie Prezydencie! Po wielu latach negocjacji, których podejmowali się: mieszkańcy Osiedla Staroniwa, Rada Osiedla Staroniwa, Parafia Najświętszej Maryi Panny oraz Rada Parafialna udało się przekonać właściciela terenu, na którym usytuowana jest zabytkowa, niezwykle ważna ze względów emocjonalnych kapliczka, do sprzedania go miastu, dzięki czemu Urząd Miasta mógłby przystąpić do remontu kapliczki. Jest to 50 m,2 a właściciel gruntu oczekuje 15 tys. zł. W załączeniu pismo właściciela działki – p. Adama Szalachy.”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki  Interpelacja Nr XXXI/4/2016 – pisemna              „Szanowny Panie Prezydencie! W imieniu mieszkańców ul. Rzemieślniczej (po południowej stronie od ul. Staroniwskiej) zwracam się z prośbą o wystąpienie przez BGM do właściciela tej drogi (która w dużej mierze należy do prywatnych właścicieli) oraz do właścicieli przyległych posesji o przekazanie na własność Gminy Rzeszów tego terenu. Mieszkańcy i właściciele tych działek sygnalizują, iż są skłonni przekazać swoje tereny, ponieważ zależy im na tym, aby wyremontować tą ulicę.”   Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki  Interpelacja Nr XXXI/5/2016 – pisemna              „Panie Prezydencie! Zwracam się z prośbą o ujęcie w budżecie środków na wykonanie dokumentacji umożliwiającej budowę drogi publicznej przy ul. Św. Floriana.”   Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Marcin Deręgowski  Interpelacja Nr XXXI/6/2016 – pisemna              „Panie Prezydencie! Zwracam się z prośbą o dokończenie remontu ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy  ul. Świętokrzyskiej, tj. około 150 m długości, co stanowi ¼ całości ogrodzenia. Nadmieniam, że do chwili obecnej wyremontowano około ¾ ogrodzenia, poprzez wymianę siatki ogrodzeniowej  i wybudowanie i zamontowanie słupków ogrodzeniowych połączonych ze sobą murkiem betonowym. 
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Istniejące ogrodzenie w tym miejscu jest bardzo zniszczone, siatka jest skorodowana, słupki przegniłe i powyginane, w ogrodzeniu są widoczne dziury, a wygląd i estetyka dla osób przyjeżdżających i odwiedzających cmentarz od strony wjazdu są nieatrakcyjne.”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Janusz Micał  Interpelacja Nr XXXI/7/2016 – pisemna              „Serdecznie proszę o poprawę infrastruktury sportowej boiska na os. Nowe Miasto,  z którego korzystają dzieci i młodzież Salosu Rzeszów. Potrzebne jest naprawienie oświetlenia wzdłuż boiska oraz miejsc siedzących na ww. terenie.”  Autorzy: Radni Miasta Rzeszowa: p. Witold Walawender, p. Wiesław Buż, p. Mirosław Kwaśniak  Interpelacja Nr XXXI/8/2016 – pisemna              „W imieniu nauczycieli i pracowników rzeszowskich szkół serdecznie proszę  o zwiększenie dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół  z naszego miasta. Również proszę o zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników administracji  i obsługi ww. szkół.”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Witold Walawender  Interpelacja Nr XXXI/9/2016 – pisemna              „Mimo interpelacji, jaką składałam w ubiegłym roku i mimo obietnic nic się nie zmieniło  w rozkładzie jazdy autobusów kursujących zarówno z przystanku Lubelska Ogrody jak  i dojeżdżających do tego przystanku z centrum miasta.  Zdaniem mieszkańców sytuacja ta ma miejsce od czasu gdy komunikacja miejska przestała kursować do miejscowości z terenu gminy Trzebownisko. Mimo, iż powstały nowe bloki na tym osiedlu, zlikwidowano linię „2”. Potrzeby mieszkańców zostałyby zaspokojone, gdyby dostosować kurs linii „31” do kursu linii „19”.  Ponawiam również wniosek o przesunięcie godzin odjazdu linii „41”. Prośby mieszkańców (ponowne) przedkładam w załączeniu i proszę o ich realizację.”  Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Grażyna Szarama  Interpelacja Nr XXXI/10/2016 – pisemna              „Wnioskuję o ponowną analizę inicjatywy seniorów (która trwa od 1,5 roku) reprezentowanych przez p. Marię Szajewską na rzecz wprowadzenia w Rzeszowie tańszych biletów dla seniorów od 65 do 69 roku życia.  Mieszkańcy powołują się na fakt pomocy seniorom w innych miastach np. w Warszawie bilet roczny (tj. licząc od pierwszego skasowania) kosztuje 50 zł, natomiast w Rzeszowie do czerwca br. kosztował 55 zł za miesiąc, a od lipca br. kosztuje 49 zł. Różnica jest kolosalna, zatem proszę o zrozumienie tej inicjatywy.  
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W załączeniu wniosek p. Marii Szajewskiej.”  Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Grażyna Szarama  Interpelacja Nr XXXI/11/2016 – pisemna              „Wyrażam podziękowanie za zakup przez Miasto pięciu zewnętrznych defibrylatorów. Cieszy fakt, że nastąpiło to wskutek mojej interpelacji z dnia 1 marca 2016 r. i zakupiono te automatyczne urządzenia przywracające czynności serca u osób, u których doszło do zatrzymania krążenia. Zostały one umieszczone w pięciu obiektach Urzędu Miasta: w Ratuszu oraz w budynkach przy ulicach: Ofiar Getta, Okrzei, Kopernika i Hanasiewicza. Jednak potrzeby są ogromne.  Defibrylatory są niezbędne na dzień dzisiejszy tam, gdzie pojawiają się duże skupiska ludzi np. przy fontannie multimedialnej, przy Hali na Podpromiu. Inne miasta też mają takie inicjatywy  i tak magistrat w Mielcu zakupił 6 defibrylatorów zewnętrznych, więc na liczbę około 70 tys. mieszkańców jeden defibrylator przypada na około 11 tys. mieszkańców. Łatwo więc policzyć, że  w Rzeszowie na 1 defibrylator przypada około 40 tys. mieszkańców.  Dlatego też należy uwzględnić potrzeby miasta i ciągle zwiększać liczbę defibrylatorów w mieście, a do końca roku kalendarzowego zakupić minimum dwa.  Urząd Miasta podaje informacje, że będą przeprowadzane szkolenia w obsłudze defibrylatorów przy poszczególnych obiektach, dlatego wnoszę o zaproszenie radnych na takie szkolenie.”  Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Grażyna Szarama  Interpelacja Nr XXXI/12/2016 – pisemna              „Zgłaszam wniosek o ujęcie w budżecie Miasta na 2016 – 2017 r. realizację drogi  z ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej, niezbędnej dla tej części Osiedla Fr. Kotuli. Na ww. drogę został wydany ZRID. Dla aktualności opracowanej dokumentacji konieczne jest ogłoszenie przetargu na budowę drogi.”  Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Jolanta Kaźmierczak  Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił wniosek o zagospodarowanie drugiej części wałów znajdujących się przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie, po stronie Pałacu Lubomirskich.  Radny Pan Wiesław Buż – w nawiązaniu do wniosku przedmówcy zauważył, że należałoby również zagospodarować wydeptane przez mieszkańców zejście do fontanny, które obecnie – szczególnie po opadach deszczu – stwarza zagrożenie dla osób chorych i starszych.  Radna Pani Danuta Solarz – powiedziała: „Prezes Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zwrócił się do mnie z prośbą, aby – projektując drogę do budowanej w przyszłości szkoły Ojców Pijarów – pomyśleć o bezpiecznym skrzyżowaniu ze światłami, gdyż nie tylko zapewni to bezpieczną drogę do szkoły dzieciom mieszkającym w sąsiedztwie, ale również ułatwi pracownikom Hospicjum wyjazd w stronę ul. Lwowskiej.”  
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Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zwrócił się z prośbą o uporządkowanie Kopca Konfederatów Barskich i udostępnienie go mieszkańcom.  Radny Pan Grzegorz Koryl – poprosił o interwencję w związku z licznymi zgłoszeniami rodziców, że na Osiedlu Pułaskiego, zwłaszcza w okolicy ul. Ks. Jałowego, pojawiła się osoba, która za niewielką odpłatnością kupuje nieletnim alkohol. Ponadto zwrócił się  z prośbą o każdorazowe zabezpieczanie przez Straż Miejską imprez organizowanych na scenie w Rynku z uwagi na fakt, że imprezy te przyciągają liczne grupy osób będących pod wpływem alkoholu.  Ad. 28  Radny Pan Wiesław Buż – w imieniu Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego poprosił o ujęcie w porządku obrad najbliższej sesji informacji dotyczącej realizacji zadań wybranych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.  Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił się do Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa z prośbą o przyspieszenie prac nad zmianą nazw ulic. Ponadto zasugerował, by  w przyszłości, gdyby pojawiły się propozycje poszerzenia granic miasta Rzeszowa, utworzyć zespół, którego zadaniem byłoby wypracowanie konsensusu pomiędzy łączonymi gminami.  Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.  Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres  od 8 sierpnia 2016 r. do 11 września 2016 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 38 do protokołu).  Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania.  Na XXXI sesji odbytej w dniu 27 września 2016 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła następujące uchwały:  1. Uchwała Nr XXXI/652/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w latach 2017 – 2021. 
2. Uchwała Nr XXXI/653/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
3. Uchwała Nr XXXI/654/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa  na 2016 r. 
4. Uchwała Nr XXXI/655/2016 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 
5. Uchwała Nr XXXI/656/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  w trybie bezprzetargowym. 
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6. Uchwała Nr XXXI/657/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie w niej udziału.  7. Uchwała Nr XXXI/658/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Króla Augusta 10.  8. Uchwała Nr XXXI/659/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Hanasiewicza 20, 20a, 20b w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty.  9. Uchwała Nr XXXI/660/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.  10. Uchwała Nr XXXI/661/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.  11. Uchwała Nr XXXI/662/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Staszica. 
12. Uchwała Nr XXXI/663/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Monte Cassino. 
13. Uchwała Nr XXXI/664/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza. 
14. Uchwała Nr XXXI/665/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Zajęczej. 
15. Uchwała Nr XXXI/666/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego  w Rzeszowie. 
16. Uchwała Nr XXXI/667/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. 
17. Uchwała Nr XXXI/668/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej. 
18. Uchwała Nr XXXI/669/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Karowej, Zenitowej, Zakładowej i Staszica. 
19. Uchwała Nr XXXI/670/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
20. Uchwała Nr XXXI/671/2016 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
21. Uchwała Nr XXXI/672/2016 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 
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zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów  i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
22. Uchwała Nr XXXI/673/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie. 
23. Uchwała Nr XXXI/674/2016 w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. 
24. Uchwała Nr XXXI/675/2016 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok. 
25. Uchwała Nr XXXI/676/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych liczących do 100 uczniów, którym ustalono obwód. 
26. Uchwała Nr XXXI/677/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 programu Ścieżki Kopernika 2.0. 
27. Uchwała Nr XXXI/678/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości” („Health and Fitness For  a Healthy Future”) w ramach programu Erasmus+. 
Podjęte uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 39 – 65 do protokołu.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XXXI sesji Rady Miasta Rzeszowa.  Płyta CD, zawierająca nagranie audio z XXXI sesji Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik nr 66 do protokołu.  Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1230. Na tym protokół zakończono. Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa  Andrzej Dec Protokołowała:  Patrycja Zagaja  Sprawdził:      Dyrektor Biura Rady Miasta Rzeszowa             Mirosław Kubiak 


