
 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami osiedla Słocina, 
które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2016 r.  

  
 
Uczestnicy spotkania:  
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   
• Przewodnicząca Rady Osiedla Słocina – Pani Kinga Warchoł; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 
• Radni Rady Miasta Rzeszowa;  
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    
• Mieszkańcy osiedla.  

  
 
Porządek spotkania:  

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa –                            
Pana Stanisława Sienko.  

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla. 
    
Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla. 

Pytanie mieszkanki ulicy Słocińskiej: Mieszkanka ulicy Słocińskiej zgłosiła 
problem z tworzącymi się kałużami wzdłuż chodnika na całej długości ulicy, pomiędzy 
szkołą a cmentarzem. Mieszkanka poinformowała, że kratki są umieszczone                                       
w nieodpowiednim miejscu oraz jezdnia jest zapadnięta. Podkreśliła również, że 
sprawa została przekazana do Rady Osiedla. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa: Prezydent polecił Dyrektorowi Miejskiego 
Zarządu Dróg zajęcie się sprawą. 
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Temat jest realizowany w Miejskim 
Zarządzie Dróg. Jesteśmy na etapie przetargu. W maju powinniśmy przystąpić do 
realizacji. 
 
Pytanie  mieszkaniec ulicy Jaklińskiej: Proszę o interwencję w sprawie ulicy 
Jaklińskiej, na której nie ma kanalizacji burzowej. Jest na niej bardzo dużo dziur. Po 
opadach stoi na niej woda, ulica jest zaniedbana.  
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: W zeszłym roku na wniosek 
mieszkańców oraz Rady Osiedla,  rozpoczęto opracowywanie dokumentacji. Jednak 
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są osoby które nie wyraziły zgody na realizację inwestycji (Dyrektor MZD podczas 
spotkania, na prośbę jednej z mieszkanek, odczytał listę osób które nie wyraziły 
zgody). Dyrektor MZD podkreślił potrzebę umieszczenia kanalizacji deszczowej                     
w ulicy, jednak część osób nie wyraziła na to zgody. Przypomniał także, że na ulicy 
planowano umieścić oświetlenie, jednak część mieszkańców nie wyraża zgody. 
Natomiast w najbliższym czasie dziury zostaną zasypane. 
 
Pytanie  mieszkaniec ulicy Szajerów: Zwracam się z prośbą o poprawienie 
nawierzchni drogi z powodu jej fatalnego stanu. 
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Na wniosek mieszkańców 
opracowana została propozycja koncepcji poszerzenia drogi, ale po przekazaniu do 
konsultacji społecznych nie otrzymała ona poparcia mieszkańców. 
 
Pytanie: Mieszkaniec zwrócił się z prośbą o wzięcie pod uwagę przyłączenia osiedla 
do miejskiej sieci cieplnej  
Prezes MPEC Rzeszów: Opracujemy koncepcję i postaramy się przyłączyć to 
osiedle do sieci. 
 
Pytanie: Mieszkaniec zwrócił uwagę na potrzebę budowy terenu rekreacyjnego dla 
mieszkańców osiedla. Konieczny jest remont ulicy Pileckich, a także zwrócił się                       
z pytaniem, kiedy rozpoczną się prace przy domu strażaka? 
Dyrektor Wydziału Inwestycji: Ulica Pileckich w przyszłości ma być poszerzona. 
Problemem jest okopisko, w którym dawniej grzebano padłe w wyniku epidemii 
zwierzęta. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa: Prace przy domu strażaka ruszą 
prawdopodobnie jeszcze w tym roku. W chwili obecnej został ogłoszony przetarg. 
 
Pytanie: Czy mając wykupiony abonament parkingowy mieszkańca w strefie I, 
można bez problemu parkować w strefie II? 
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Andrzej Gutkowski: 
Abonament parkingowy dla mieszkańca strefy I, nie upoważnia do parkowania                       
w II strefie. 
 
Pytanie mieszkaniec ulicy Wieniawskiego: Czy można na ulicy Wieniawskiego 
zamontować oświetlenie? 
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Jesteśmy na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej. Planujemy wykonać chodnik  oraz  
oświetlenie. 
 
Pytanie: Obecnie budujemy dom przy ulicy Św. Faustyny. Czy jest możliwość aby 
wykonać tam nawierzchnię asfaltową? 
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg:  Tak, inwestycja jest przewidziana 
do realizacji w tym roku. 
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