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 Protokół Nr XXXII/1/2016 z XXXII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 25 października  2016 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.          Na ustawowy skład 25 radnych w sesji uczestniczyło wg listy obecności  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  XXXII sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Prezydenta, 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 prasy, radia i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  Następnie przedstawił proponowany porządek obrad XXXII sesji Rady Miasta (porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu).  Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku obrad:  1. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  w punkcie 2a – projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. Wniosek został przyjęty 17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym.  2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  w punkcie 4a – projekt uchwały w sprawie wskazania Urzędu Miasta Rzeszowa jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego. Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.  3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  w punkcie 15a – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 16 głosami „za”. 4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  w punkcie 15b – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 17 głosami „za”. 5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  w punkcie 16a – projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie na lata 2015 – 2017”. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za”. 
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6. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  w punkcie 16b – projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za”. 7. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  w punkcie 16c – projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 16 głosami „za”. 8. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  w punkcie 18a – projekt uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rad Osiedli. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za”. 9. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  w punkcie 18b – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”. 10. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu  7 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa  o przystąpienie miasta do programu Mieszkanie Plus.   
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – uzasadniając powyższy wniosek powiedział: „Kilka tygodni temu Prezydent Miasta Rzeszowa podjął decyzję o przystąpieniu do programu Mieszkanie Plus. Zgłosiliśmy wstępnie swój akces i czekamy na wytyczne, co do dalszego postępowania. W związku z tym, apel do Prezydenta w tej sprawie jest bezprzedmiotowy”.  
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych Prawo  
i Sprawiedliwość – zawnioskował, aby nie zdejmować projektu uchwały z porządku obrad, a ewentualnie nanieść pewne poprawki.   
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przychylił się do powyższego wniosku.  
Radny Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Rozwiązanie zaproponowane przez Sekretarza Miasta jest rozsądne. Nie znamy dokładnych założeń ani też szczegółowych dokumentów dotyczących programu Mieszkanie Plus. Uważam, że na ten moment deklaracja złożona przez Prezydenta Miasta o przystąpieniu do programu jest wystarczająca”.  Przystąpiono do głosowania wniosku dotyczącego zdjęcia z porządku obrad punku  7 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa  o przystąpienie miasta do programu Mieszkanie Plus: 

 Wniosek został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych,  10 radnych głosowało przeciw.   
Rada Miasta przyjęła następujący porządek obrad:  1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 
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3. Uchwała w sprawie emisji obligacji. 4. Oświadczenia i informacje. 5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa, kierowników jednostek organizacyjnych miasta i prezesów spółek miejskich za 2015 rok. 6. Uchwała w sprawie wskazania Urzędu Miasta Rzeszowa jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 8. Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w kwestii planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty  (druk: XXXII/10/2016). 9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie nadawania honorowych wyróżnień Miasta Rzeszowa (druk: XXXII/9/2016). 10. Informacja dotycząca realizacji zadań wybranych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.  11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 285/8/2016 w rejonie ul. Leskiej  i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie (druk: XXXII/6/2016). 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Strzelniczej w Rzeszowie  (druk: XXXII/5/2016). 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego (druk: XXXII/4/2016). 14. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Jazowej, Goździkowej, Kwiatkowskiego, Leśnej (druk: XXXII/3/2016). 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Rzeszowie (druk: XXXII/8/2016). 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Macha (druk: XXXI/12/2016). 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. budynku 3 – go Maja 7). 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. budynku Rynek 7). 19. Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu inwestycyjnego rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2018” przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6 (druk: XXXII/7/2016). 20. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie na lata 2015 – 2017”. 21. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa  (ul. Agrestowa). 22. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa  (ul. Solidarności). 
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23. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych (druk: XXXII/1/2016). 24. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Antoniego Gromskiego w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych (druk: XXXII/2/2016). 25. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rad Osiedli. 26. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. 27. Interpelacje i zapytania. 28. Wolne wnioski i sprawy różne.     Opinie Komisji do projektów uchwał stanowią załącznik nr 6 do protokołu.   Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad.  
Ad. 1.   
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Przedstawiła również autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Poinformowała, że w związku z autopoprawką, kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć zostaje zwiększona o 140 000 zł do wysokości 490 523 865 zł. Ponadto, w załączniku nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne  pn. „Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęskiej  7a”. Ponadto, zmienia się nazwy projektów (str. 39 i 40 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa).   
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos w dyskusji, powiedział:  „W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się nieuzasadnioną inwestycję dotyczącą podświetlenia nasadzeń rosnących w środkowym pasie ul. Cieplińskiego. Uważam, że w mieście jest wiele innych, bardziej potrzebnych inwestycji”.  
Radny Pan Bogusław Sak – wyraził opinię, że jest to potrzebna inwestycja, poprawiająca estetykę miasta.   
Radny Pan Robert Kultys – powiedział, że inwestycja jest dobrym pomysłem, jednak należy zadbać o to, by zadanie zostało wykonane w sposób estetyczny.   
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższych wypowiedzi przypomniał, że w 2013 r. Rzeszów otrzymał nagrodę za okolicznościowe, biało – czerwone oświetlenie Ratusza w dniu 3 maja. Dodał, że konkurs został zorganizowany przez Kancelarię Prezydenta RP. Przypomniał, że Rzeszów otrzymał również nagrodę za oświetlenie Alei Pod Kasztanami.  
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 Przystąpiono do głosowania:   
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 7 głosach wstrzymujących.   Ad. 2.   

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 9 do protokołu).  
Radny Pan Robert Homicki – poprosił o wyjaśnienie zapisu w projekcie uchwały, iż środki na opracowanie dokumentacji dla zadań – Rozbudowa ul. Wieniawskiego oraz Rozbudowa ul. Jaklińskiej – nie będą wydatkowane z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji tych inwestycji.   
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – wyjaśniła, że zmiana harmonogramu realizacji inwestycji oznacza, iż termin realizacji inwestycji zostanie przesunięty na przyszły rok.   
Radny Pan Robert Homicki – wyraził wątpliwość, co do zasadności przeznaczenia środków w wysokości 70 000 zł na dotację celową dla parafii p.w. Chrystusa Króla  w Rzeszowie na prace remontowo – konserwatorskie Domu Parafialnego. Zapytał, czy parafia nie mogłaby przeprowadzić remontu we własnym zakresie? Zapytał również, czy Miasto nie mogłoby się porozumieć z władzami kościelnymi w kwestii przekazania Pomnika Czynu Rewolucyjnego?  
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział, że parafia nie byłaby w stanie przeprowadzić remontu Domu Parafialnego z własnych środków. Poinformował, że Marszałek Województwa Podkarpackiego przekaże pomoc finansową w wysokości 35 000 zł i w takiej samej wysokości środki przekaże Miasto.   
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – poprosił o informację na temat przeznaczenia środków na dokumentację projektową oraz rozpoczęcie procedury zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w odniesieniu do ul. Św. Faustyny. Zapytał ponadto, na jakim etapie jest budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego?   
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnośnie  ul. Św. Faustyny poinformował, że na następną sesję Rady Miasta zostanie przygotowany projekt uchwały, w której zostaną zabezpieczone środki na rozpoczęcie inwestycji. Odnośnie budowy drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego wyjaśnił, że został przygotowany projekt i zostało wydane pozwolenie na budowę.  
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Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – w uzupełnieniu wypowiedzi wyjaśniła, że środki na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi  9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego zostały przeniesione na przyszły rok.  
 Przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  
2016 r. została przyjęta 14 głosami „za”, przy 9 głosach wstrzymujących.  
Ad. 3.   
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  w sprawie emisji obligacji (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Rozumiem, że obligacje w kwocie 21 700 000 zł będą emitowane na pokrycie długu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań”.  
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi wyjaśniła: „Można to tak określić. Na dzień dzisiejszy mamy 82 000 000 zł nadwyżki operacyjnej, przy zadłużeniu wynoszącym 626 000 000 zł. Jest bardzo dobry czas spłaty długu – poniżej 8 lat. Na tę chwilę nasz budżet jest jeszcze deficytowy, ale być może w wykonaniu okaże się, że jest nadwyżkowy i dlatego mówiłam, że być może te obligacje nie będą ostatecznie potrzebne. Tylko w sytuacji, gdy będzie deficyt, emisja obligacji musi być skierowana na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji, bowiem środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie możemy na to przeznaczyć”.  
Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Zaciągamy kolejne kredyty, po to by spłacać dotychczasowe. Czas najwyższy iść w inną stronę niż zadłużanie”.  
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała: „Powinniście być Państwo dumni, że jako jedni z pierwszych zaczęliśmy emitować obligacje. Emisja obligacji była znacznie tańsza niż kredyty. Dopóki nie uzyskaliśmy środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego posiłkowaliśmy się obligacjami. Takie działanie dało wymierny efekt. Obligacji emitujemy tylko tyle, ile musimy przy deficytowym budżecie”.  
Radny Pan Marcin Fijołek – zapytał, „czy nie można rozwinąć linii kredytowej  w Europejskim Banku Inwestycyjnym?”  
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: „Najpierw wzięliśmy kredyt w wysokości 300 000 000 zł, później otrzymaliśmy dodatkowe 50 000 000 zł. Teraz mamy przyrzeczone 600 000 000 zł. Mogliśmy sobie na to pozwolić, bo mamy w miarę dobrą sytuację finansową”.    
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Przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie emisji obligacji została przyjęta 15 głosami „za”, przy  
1 głosie przeciwnym i 7 głosach wstrzymujących.  
Ad. 4.   1. Rada Miasta przyjęła bez uwag: - Protokół Nr XXX/1/2016 z XXX sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2016 r.  2. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że do Rady Miasta Rzeszowa wpłynęło wezwanie Pana Marcina Biedronia do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia zaistniałego w związku z podjęciem uchwały Nr XXXI/656/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  w trybie bezprzetargowym. Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Dodatkowo poinformował, że w związku z podjęciem niniejszej uchwały wpłynęło również wezwanie do usunięcia naruszenia prawa złożone przez spółkę Conres. Powiedział: „Zgodnie z przepisami, jeżeli Rada nie zdecyduje  o zmianie tej uchwały, to po upływie 60 dni nadawcy takich pism mogą zwrócić się do Sądu o uchylenie uchwały. Uznając, że decyzje o przyjęciu uchwały podjęliśmy świadomie, pozostawiłem te wnioski bez odpowiedzi. W tej samej sprawie wpłynęło również pismo od Wojewody Podkarpackiego, do którego zwrócił się Pan Ireneusz Dzieszko z wnioskiem, by w ramach nadzoru uchylił tę uchwałę. Wojewoda Podkarpacki zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta z prośbą o ustosunkowanie się do pisma p. Dzieszko, ale ze względu na wskazany zbyt krótki termin na udzielenie odpowiedzi, przesłałem do Wojewody zdawkową odpowiedź w tej sprawie”.  3. Radny Pan Grzegorz Koryl – poinformował, że Radna Pani Grażyna Szarama otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej nagrodę za wybitne osiągnięcia  w pracy dydaktycznej i wychowawczej.   4. Radny Pan Czesław Chlebek – w imieniu mieszkańców i Rady Osiedla Przybyszówka podziękował za rozbudowę Domu Kultury Filia Przybyszówka, którego oficjalne otwarcie odbyło się w dniu 30 września br.   5. Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyraził ubolewanie z powodu zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały  w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o przystąpienie miasta do programu Mieszkanie Plus. Powiedział: „Nie sądziłem, że sprawa potoczy się w tym kierunku. Decydując o zdjęciu projektu uchwały z porządku obrad wzięliście Państwo odpowiedzialność za to, by Rzeszów nie przystępował do tego programu”.  6. Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – poinformowała, że  3 października 2016 r. Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów Miasta Rzeszowa ze Stabilnej na Pozytywną oraz potwierdził międzynarodowe 
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długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA-(pol)”. Ratingi Miasta odzwierciedlają dobre zarządzanie strategiczne i finansowe  w Mieście oraz rozwijającą się gospodarkę Rzeszowa, będącego miastem średniej wielkości. Powyższe czynniki, w połączeniu z dobrymi wynikami operacyjnymi, zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Ratingi biorą również pod uwagę umiarkowane zadłużenie Rzeszowa. Prognozowane lepsze wyniki operacyjne w latach  2016 – 2018 przełożą się na poprawę wskaźnika długu do nadwyżki bieżącej, do około 8 lat. Wskaźnik ten będzie znacznie niższy od ostatecznego terminu spłaty zadłużenia. PKB na mieszkańca podregionu rzeszowskiego, w którym położony jest Rzeszów, dynamicznie rośnie. W 2013 r. (ostatnie dostępne dane) stanowił on 87,9% średniej krajowej w porównaniu do 74% w 2007 r. Jednakże, Fitch jest zdania, że wskaźniki dla samego Miasta są wyższe od średniej krajowej, ponieważ jest ono najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym  w podregionie. Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Miasto trwale utrzyma dobre wyniki operacyjne, a jednocześnie zmniejszy się zapotrzebowanie Miasta na finansowanie długiem, co wpłynie na poprawę wskaźnika długu do nadwyżki bieżącej poniżej 10 lat.   7. Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta 
Rzeszowa – powiedział: „Miasto Rzeszów złożyło deklarację do Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie Plus.  W najbliższych dniach odbędzie się podpisanie listu, który pozwoli na dalsze czynności. Wszystkie dokumenty zostały wysłane do Banku Gospodarstwa Krajowego. Zostały zaproponowane działki miejskie przy ul. Wandy Tarnowskiej, które chcemy wnieść do programu. Dokumenty w Banku Gospodarstwa Krajowego, w WydzialeNieruchomości, zostaną podpisane w najbliższych dniach, zgodnie z decyzjami Pana Prezydenta”.  8. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że: a) Miasto Rzeszów zostało wyróżnione najwyższą nagrodą europejską na rzecz czystego transportu miejskiego - CIVITAS AWARD 2016 w Kategorii „Innowacje techniczne” - za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS.  b) Miesięcznik FORBES przygotował Ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu. W kategorii miast od 150 tys. do 300 tys. mieszkańców po raz kolejny Rzeszów zajął 1 miejsce. c) Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc znalazł się w gronie 15 najlepszych prezydentów miast w Polsce. Okazał się najlepszym prezydentem wśród prezydentów miast wojewódzkich. d) Radny Pan Wiesław Buż oraz Pan Sławomir Świder zdobyli III miejsce  w deblu w Ogólnopolskim Turnieju Samorządowców w tenisie ziemnym.   9. Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że w ubiegłym tygodniu w Brukseli odbyło się spotkanie 
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dotyczące działań, które powinny zostać podjęte, aby w jak najszybszym czasie wprowadzić transport elektryczny. 
 Ad. 5.   
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił informację nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. i złożonych w 2016 r., przez pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa, kierowników jednostek organizacyjnych miasta i prezesów spółek miejskich. Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.   
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych Miasta Rzeszowa za  2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.   
Ad. 6.   
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  w sprawie wskazania Urzędu Miasta Rzeszowa jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 14 do protokołu).  
Radna Pani Grażyna Szarama – zapytała, czy podjęcie przedmiotowej uchwały wpłynie na ograniczenie samodzielności jednostek organizacyjnych? 
 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że wszystkie jednostki budżetowe działają na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta i nie posiadają osobowości prawnej. Dodał, że nie dotyczy to jednostek kultury, które posiadają osobowość prawną.   Przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie wskazania Urzędu Miasta Rzeszowa jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego została przyjęta 20 głosami „za”, przy 4 głosach wstrzymujących.   Ogłoszono 10 min. przerwy.  
 Ad. 7.   Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił prezentację dotyczącą oświaty rzeszowskiej (rok szkolny 2015/2016). Prezentacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016  (1 września 2015 r. – 31 sierpnia 2016 r.) stanowi załącznik nr 16 do protokołu.   
Radny Pan Robert Homicki – wyraził opinię, że przedstawiona informacja pokazuje, iż Miasto doskonale funkcjonuje w obecnym systemie oświaty.  



10  

 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – powiedział, że dane zawarte w przedstawionej informacji wskazują na wysokie wyniki nauczania i jest to zasługa nie tylko nauczycieli, ale również rodziców i Wydziału Edukacji UM Rzeszowa. Zwrócił uwagę, że należałoby zwiększyć nakłady finansowe z przeznaczeniem na stypendia szkolne. Zauważył, że należałoby również podwyższyć o 1% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.  
Radna Pani Maria Warchoł – podziękowała za wnikliwe i obszerne przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Powiedziała: „Cieszyć może sukces uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i to, że wyniki egzaminów są coraz lepsze. Nie możemy jednak być zachwyceni informacją zawartą  w przedstawionym dokumencie, dotyczącą wyników zdawalności egzaminu maturalnego.  W Technikum Nr 4 na 224 zdających egzamin maturalny, 115 uczniów nie zdało tego egzaminu. Podobnie przedstawia się informacja dotycząca Technikum Nr 11 – na 69 zdających, egzaminu nie zdało 22 uczniów; w V Liceum Ogólnokształcącym na 127 zdających, egzaminu nie zdało 39 uczniów; w Technikum Nr 10 na 29 zdających, egzaminu nie zdało 13 uczniów. Należy równocześnie zwrócić uwagę na wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w niektórych szkołach. Przedstawione informacje dowodzą, że kształcenie w pewnych szkołach i zawodach jeszcze pozostawiają wiele do życzenia. Należy dołożyć wszelkich starań, by sytuację poprawić i by to kształcenie przynosiło efekty, oraz wyciągnąć wnioski z tych wyników, które nie zadowalają”.   
Radny Pan Grzegorz Koryl – zwrócił uwagę na zaangażowanie i pracę nauczycieli, które przekładają się na dobre wyniki uczniów. Pozytywnie odniósł się do propozycji podwyższenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.  
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wskazał na potrzebę organizacji debaty dotyczącej oświaty. Przychylił się do propozycji podwyższenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Wskazał na potrzebę większego zaangażowania się szkół w projekty międzynarodowe. Zaakcentował wdrożenie dwujęzycznego systemu kształcenia. Zwrócił uwagę na konieczność wykorzystywania w nauczaniu nowych technologii poprzez inwestowanie  w wyposażenie, edukację nauczycieli oraz współpracę szkól z firmami technologicznymi. Zasygnalizował potrzebę, w porozumieniu z odpowiednimi fundacjami, uruchomienia programu pilotażowego dla dzieci w zakresie programowania.  
Radny Pan Bogusław Sak – powiedział, że należy docenić również nauczycieli szkół gimnazjalnych, którzy organizują różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne i uczestniczą wraz z uczniami w wielu projektach, które zostały wyszczególnione w informacji  o realizacji zadań oświatowych.   
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przypomniał, że w poprzedniej kadencji odbyła się sesja tematyczna dotycząca oświaty. Zawnioskował, aby przywrócić funkcjonowanie Rady Oświatowej, której zakres kompetencji określa ustawa o systemie oświaty.  
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Radny Pan Waldemar Kotula – zwrócił uwagę, by w przyszłości, w informacji  z realizacji zadań oświatowych, zostały zawarte bardziej szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego np. efektywność zdawalności oraz czy dane dotyczą matury na poziomie podstawowym czy rozszerzonym.  
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższego, powiedział: „W przedstawionej informacji zdawalność określona jest na poziomie 30%. Pewnych danych nie da się porównać, a chcąc pokazać, jaka jest pozycja Miasta w zakresie tych zadań, bardzo trudno jest porównać szkoły w zakresie poszczególnych przedmiotów. To uczeń wybiera przedmioty rozszerzone. Trudno byłoby zawrzeć takie dane w przedłożonej informacji, ale zapewniam, że szkoły takie analizy przeprowadzają. Szkoły prowadzą również badania losów absolwentów dotyczące  m. in. informacji, ilu uczniów kontynuuje naukę na studiach. Z naszej strony możemy  w przyszłym roku przedstawić informacje, dotyczące liczby absolwentów liceów i techników, którzy dostali się na studia”.  
Radny Pan Witold Walawender – zabierając głos w dyskusji, powiedział:  „Z przedstawionej informacji wynika, że na wydatki inwestycyjne przeznaczono w Zespole Szkół Plastycznych kwotę 1 500 zł, w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1 – 27 825 zł, a w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 – 7 043 zł. Są to bardzo małe środki. W 2016 r. sytuacja przedstawia się zapewne lepiej. Wnioskuję, by inwestować w szkoły artystyczne, nie zapominać  o wyposażeniu. Należy również zwrócić uwagę na zmniejszenie liczebności klas”. 
 Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa –  w odpowiedzi wyjaśnił, że na str. 17 przedstawionej informacji zawarte są dane dotyczące wykonania budżetu przeznaczonego na działalność szkół ponadgimnazjalnych. Z danych tych wynika, że koszt utrzymania ucznia w szkołach artystycznych jest dwukrotnie większy niż w innych szkołach. Dodał, że za organizację pracy w danej placówce odpowiadają dyrektorzy szkół i to oni decydują  o liczebności klas. Poinformował, że tabela prezentująca kwotę wydatków bieżących poszczególnych szkół artystycznych nie uwzględnia remontów, wydatków majątkowych, pomocy materialnej, programów unijnych, środków zewnętrznych  i ZFSŚ emerytów i rencistów.  
 
Radna Pani Grażyna Szarama – zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia roli instytucji wspierających nauczycieli, i co się z tym wiąże, zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel.   
Radny Pan Waldemar Wywrocki – zwrócił uwagę na dobrą współpracę jednostek oświatowych z Radami Osiedli w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych, projektów i programów.   
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Witolda Walawendra przypomniał, że kilka lat temu Prezydent Miasta Rzeszowa zaproponował, aby szkoły muzyczne mieściły się  w jednym budynku, ale propozycja została oprotestowana zarówno przez dyrekcje 
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szkół, nauczycieli, jak i rodziców. Odnosząc się do wypowiedzi Radnej Pani Marii Warchoł, powiedział: „Założenia reformy z lat 90 – tych wskazywały, że 80% młodzieży musi uczyć się w liceach ogólnokształcących, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym. Dzisiaj, w egzaminach gimnazjalnych, ponosimy konsekwencje takiego działania. Od kilkunastu lat powtarzam dyrektorom szkół, że należy zwrócić uwagę na szkolnictwo  i jakość kształcenia zawodowego. Każdego roku proponujemy uczniom naukę, w co najmniej kilkunastu zasadniczych szkołach zawodowych”.  
 Ad. 8.  
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w kwestii planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXXII/10/2016 stanowi złącznik  nr 17 do protokołu). Powiedział: „Przedmiotowa uchwała powstała w związku z tym, że podzielamy pogląd, iż  w proponowanej reformie oświaty likwidacja gimnazjów jest złym pomysłem, szczególnie przeprowadzona w tak ekspresowym tempie. Dlatego też, proponujemy projekt uchwały,  w której chcemy, aby Rada Miasta Rzeszowa przyłączyła się do krytycznych opinii wobec tego zamiaru, który Minister Edukacji Narodowej chce wprowadzić w życie. Chcemy to wyrazić poprzez poparcie dwóch stanowisk tj. stanowiska polskich samorządów oraz opinii Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Edukacji. Powyższe stanowiska stanowią załączniki do projektu omawianej uchwały”.  
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Czy możemy debatować nad projektem uchwały, pod którym są podpisane tylko dwie osoby tj. Pan Andrzej Dec i Pan Konrad Fijołek, a trzeci podpis należy do radcy prawnego? Uważam, że projekt nie został zgłoszony prawidłowo tj. zgodnie  z zapisami Statutu Miasta. Jeżeli projekt uchwały został podpisany w imieniu klubu radnych, powinno być to zaznaczone”.  
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi wyjaśnił: „Pani Janina Załuska podpisała się jako radca prawny, stwierdzając zgodność projektu uchwały pod względem formalno – prawnym. Do obu tych uchwał, zarówno tej, jak  i zmieniającej uchwałę w sprawie nadawania honorowych wyróżnień, jest pismo przewodnie, którym w imieniu obu klubów są zgłaszane te uchwały”.  
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Pomimo wielu głosów przeciwnych dotyczących reformy oświaty, nie chcemy formułować własnych poglądów, a jedynie poprzeć dwie opinie wyrażone poprzez stanowisko polskich samorządów oraz opinię Komisji Unii Metropolii Polskich. Mam też wrażenie, że debata na temat reformy oświaty była fasadowa, a strona samorządowa nie miała okazji wyrazić swoich uwag i obaw”.  
Radna Pani Grażyna Szarama – powiedziała: „Mam nadzieję, że nam wszystkim chodzi o to samo, czyli o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Zmiany w polskiej oświacie są niezbędne. O kierunkach tych zmian nie można rozmawiać, jeżeli nie zauważa się dziecka  
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i jeżeli chciałoby się tylko i wyłącznie skrytykować stronę przeciwną. Dotychczasowy system kształcenia nie sprawdził się, zwłaszcza, jeżeli chodzi o kształcenie ponadgimnazjalne. Fachowcy zajmujący się sprawami kształcenia i edukacji zwracają uwagę na to, że dziecko, ze względu na poczucie bezpieczeństwa, powinno być jak najdłużej w swojej grupie rówieśniczej. Poza tym, w obecnym systemie, nauka w szkole ponadgimnazjalnej została skrócona do dwóch lat. Jest to bardzo krótki okres na kształcenie ogólne. Osiągane wyniki, nawet na poziomie gimnazjalnym, wskazujące na to, że są one wyższe lub zadowalające, są efektem poprawiania systemu przez cały czas. Nauczyciele oraz uczniowie nauczyli się po prostu przygotowywać do testów, a nie o to przecież chodzi. Ten sposób kształcenia spowodował również, odnośnie przygotowania do studiów, że wiedza jest znacznie mniejsza, niż to bywało w latach poprzednich. W odniesieniu do tego, 26 rektorów spośród 37 uczelni wyższych wyraża obawę, w jaki sposób będą kształcone następne pokolenia. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, bardzo dokładnie analizują i przedstawiają, w jaki sposób powinna wyglądać reforma systemu oświaty. Uważam, że powinniśmy popierać potrzebę zmian w szkolnictwie  i systemie edukacji. W proponowanej reformie oświaty zwraca się uwagę na wiele ważnych spraw: m. in. na uczniów wymagających dodatkowego wsparcia, rolę i rangę nauczyciela, tworzenie klas międzynarodowych. Ponadto, ustawodawca po raz pierwszy mówi o tym, że nauczyciele z mocy prawa stają się nauczycielami w nowo powołanych placówkach oświatowych. Dokładnie te wszystkie zagadnienia opisane są na stronach internetowych Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej”.  
Radny Pan Robert Homicki – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Kuriozalne jest to, że reformę oświaty chcą zmienić osoby, które w 1999 r. ustanowiły przepisy obecnie obowiązujące. Pewne nazwiska się zmieniły, ale rdzeń pozostał ten sam. Reformy oświaty nie da się przeprowadzić w pośpiechu, a to, co proponuje Pani minister nie jest z nikim konsultowane i jest przeprowadzane naprędce. Proponowana reforma nie pozostawia czasu samorządom do przygotowania się na jej wprowadzenie. Jej wprowadzenie nie jest też poprzedzone żadną analizą, diagnozą czy dokumentami. Jeszcze kilka lat temu Pani minister Zalewska mówiła: „Założenia reformy ministra Handkego są dobre i są kontynuowane. Jeżeli polskiej oświaty nie potraktujemy jako priorytetu, gdzie prace mają być kontynuowane bez względu na to, czy ktoś jest z jednej czy z drugiej strony sceny politycznej, to nigdy nie osiągniemy sukcesu. Podstawy programowe są najważniejsze. Nie możemy popełnić błędu, że mamy podstawy, które nie przystają do XXI wieku”. Dopiero teraz możemy się przyglądać efektom reformy sprzed 17 lat. To jest proces ciągły. Potrzeba trochę czasu, aby móc ocenić to, co dokonało się w 1999 r., a obecny rząd tego czasu nam nie pozostawia. W Rzeszowie mamy 3400 etatów nauczycielskich. W gimnazjach pracuje 500 osób. Z szacunków wynika, że około 10% nauczycieli gimnazjów, czyli około 50 osób, może stracić pracę. Oczywiście Pani minister uważa, że tak się nie stanie, gdyż liczba dzieci uczęszczających do szkoły się nie zmniejszy. Owszem, jednakże wskutek zmiany tzw. siatki godzin około 50 nauczycieli może stracić pracę. Kolejny problem to taki, że w roku 2019/2020 nastąpi tzw. kumulacja roczników. Pani minister twierdzi również: „Dyskutowałam o tym z powiatami i nie widziały one większego problemu”. Nie wiem, z którymi powiatami były przeprowadzane te rozmowy, ale na pewno nie z miastem Rzeszów”. 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Przedstawianie szacunkowych danych niewiadomego pochodzenia, to próba odwrócenia uwagi od problemu. Z moich informacji wynika, że założenia reformy mają właśnie na celu spowodowanie, by nikt nie stracił pracy. Reforma w obecnym systemie oświaty jest niezbędna. Brak szkół zawodowych to tylko jeden 
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problem, który jest konieczny do rozwiązania. Nie tylko to jest przyczyną niskiej zdawalności egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych. Twierdzę, że kształcenie na poziomie ogólnym  w czasach mojej nauki, było na znacznie wyższym poziomie niż dzisiaj. Uważam, że to właśnie system oparty o krótkoletnie gimnazja i licea staje się zaporą w dobrym kształceniu. Obecnie, zarówno nauka w liceum jak i w gimnazjum jest traktowana jako przygotowanie do zdania egzaminów. Powinno być odwrotnie – egzamin powinien kontrolować wiedzę, jaką zdobył uczeń. W ostatnich latach rzeczywiście poprawiła się zdawalność egzaminów gimnazjalnych, jednak pedagodzy twierdzą, że jest to wynikiem pracy nauczycieli i uczniów nad systemem zdawalności testów. System przygotowuje do zdawalności egzaminów coraz lepiej, ale to się nie przekłada na opanowanie materiału. Za zasadne uważam działania rządu, które mają na celu zreformowanie i przywrócenie dłuższych cykli nauczania”.  
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  w dyskusji, powiedział: „Mam zupełnie odmienny pogląd od przedstawionego przez Radnego Pana Roberta Kultysa i jest on poparty wieloma stanowiskami. Pani minister przeprowadziła debatę w 16 miastach – 2 odbyły się w Rzeszowie – a na zadane Jej pytanie odnośnie likwidacji gimnazjów odpowiadała, że nie może jeszcze udzielić odpowiedzi, gdyż trwa debata. Wśród dyskutowanych tematów nie było w ogóle mowy o likwidacji gimnazjów. Wziąłem również udział w wielu spotkaniach i konferencjach, w których uczestniczyli samorządowcy, wiceministrowie edukacji i na żadnej z nich, nikt oprócz przedstawicieli ministerstwa, nie powiedział, że gimnazja należy likwidować. Ponadto, 100 naukowców związanych z edukacją i pedagogiką podpisało protest skierowany do Ministra Edukacji, aby nie likwidować gimnazjów. Protest podpisali również: Rzecznik Praw Dziecka, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, poloniści, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Związek Nauczycielstwa Polskiego, wszystkie konfederacje samorządowe, Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Wbrew temu, co mówili moi przedmówcy, naukowcy twierdzą, że wcale nie jest dobrze, jeżeli dziecko przez 8 lat przebywa w jednym środowisku. Zmiana, jaka następuje poprzez przejście do gimnazjum, jest czymś, co według pedagogów, jest fundamentalne, jeśli chodzi o motywowanie uczniów. Mamy świetnych nauczycieli w gimnazjach, o czym świadczą dobre wyniki nauczania. Odnośnie uczniów ubiegających się o kontynuowanie nauki na studiach, jeżeli połowa absolwentów liceów udaje się na studia, to średnio biorąc, ich jakość musi być gorsza. Debata zainicjowana przez Panią minister pokazała mnóstwo problemów, które należy rozwiązać, ale do tego nie jest potrzebna żadna rewolucja. Należy się dostosować również do tego, co powiedziała Pani minister, że to są zmiany, które należy ponadpartyjnie i ponadpolitycznie wprowadzać przez wiele lat i wówczas będą efekty. Jeżeli mówimy, że przygotowanie do egzaminów stało się celem nauczania, to należy to zmienić. Odnośnie kształcenia zawodowego – najważniejsza jest zmiana nastawienia rodziców, by uznali, że warto posyłać dzieci do szkół zawodowych. Reasumując, zmiany proponowane przez Panią minister spowodują potężny chaos w oświacie. Oczywistym jest, że samorządowcy i nauczyciele poradzą sobie z tą reformą, tak jak to było dotychczas, jednak zmiany muszą mieć na celu poprawę sytuacji. Jednakże wydaje się, że proponowane zmiany mają na celu jedynie udowodnienie, że dotychczas było źle, a obecnie rządzący „uzdrowili sytuację”, a drugi cel to przywrócenie 4 – letnich liceów”.  
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyrażając swoją opinię, powiedział: „W uzasadnieniu do projektu omawianej uchwały występują błędy, które moim zdaniem ją dyskredytują. Po pierwsze, pisząc o „rewolucji w polskiej oświacie”, uważam, że jest to kompletnie oderwane od rzeczywistości. Nie ma żadnej rewolucji 
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w polskiej oświacie, a tym samym żadnej, gwałtownej zmiany. To jest raczej ewolucja, stopniowe przekształcanie. Nie ma mowy o likwidacji gimnazjów, ale o ich wygaszaniu. Po drugie, w uzasadnieniu jest zapis, że są to zmiany nieprzemyślane. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji jest wykaz przeprowadzonych dyskusji i konsultacji w tej sprawie. Proponowane zmiany są przemyślane i w dalszym ciągu konsultowane. Po trzecie,  w uzasadnieniu jest zapis, że są to niebezpieczne zamierzenia. Do tej pory wykazano, że niebezpieczne były właśnie dotychczasowe działania”.  
Radny Pan Marcin Fijołek – stwierdził, że „Prawo i Sprawiedliwość nie ma zamiaru likwidacji gimnazjów, a jedynie ich wygaszanie. Jest to jedynie część szerszych zmian  w oświacie. Działania rządu mają na celu naprawę polskiej oświaty i nie sprowadzają się jedynie do planów wygaszania gimnazjów, ale również do zmiany podstawy programowej, do wzrostu znaczenia funkcji wychowawczej szkoły. Żaden program nauczania czy podstawy programowe nie będą funkcjonowały w sposób efektywny, jeżeli mamy do czynienia z takim systemem szkolnictwa, w którym po 3 latach nauczania ten cykl się urywa. Funkcjonowanie gimnazjum w obecnym systemie powoduje, że ciągłość edukacji rozpoczęta w szkole podstawowej, zostaje przerwana. Ciągła zmiana miejsca nauki ma również inne konsekwencje. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że zbyt długie przebywanie ucznia w tej samej szkole jest czymś złym. Młody człowiek, który zaczyna uczestniczyć w życiu społecznym i kształtuje swoją tożsamość, potrzebuje pewnej stabilności. W momencie, gdy kontynuuje naukę w tym samym miejscu  i funkcjonuje w ramach pewnej wspólnoty, nabywa poczucia przynależności oraz buduje więzi społeczne i emocjonalne”.  
Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Wynikiem rozmów, które przeprowadziłem z osobami zajmującymi się edukacją, jest stwierdzenie, że do 2000 roku mieliśmy bardzo dobrze działający system nauczania. Niestety, w 2000 roku została wprowadzona reforma, którą powołano gimnazja, a pracę straciło, wg szacunków, około  40 000 osób. Próbowano ten system reformować np. poprzez zmianę podstawy programowej. Nie twierdzę, że dzięki pracy osób związanych z edukacją, nie dało się tego systemu oswoić, ale do ideału jest daleko. Wszyscy chcemy budować silny kraj, silną gospodarkę i musimy mieć dobrze wykształconych, młodych ludzi. Czy w tym celu należy w dalszym ciągu poprawiać dotychczasowy sposób kształcenia np. poprzez zmianę programu edukacji, czy jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość, wrócić do tego, co było dobre przed 2000 rokiem? Niektóre samorządy już wpisują się niejako w proponowaną reformę, bo powstały np. zespoły szkół. Dużym problemem jest również kwestia zabezpieczenia pracy dla nauczycieli. Z rozmów przeprowadzonych z kuratorem oświaty i związkami zawodowymi wynika, że jednak trzeba przyznać rządowi, iż jako pierwszy mocno pochyla się nad tym tematem”.  
Radna Pani Maria Warchoł – powiedziała: „Na temat reformy oświaty powiedziano już bardzo dużo. Jest to temat bardzo rozległy i najlepiej, by w tej kwestii wypowiedzieli się specjaliści, dokonując analiz w stosownych gremiach. Nie sposób nie zgodzić się, iż przez lata liceum ogólnokształcące zawsze gwarantowało wykształcenie ogólne dla tych, którzy tego chcieli. Jeżeli ktoś oczekiwał czegoś innego, wybierał kształcenie zawodowe na poziomie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej. W 2012 roku wprowadzono zmiany programowe, ale nie takich zmian oczekiwali pedagodzy. Reforma systemu edukacji była oczekiwana od wielu lat, ale przede wszystkim reforma programowa. Nie sposób zaakceptować wyprowadzenia kształcenia w zakresie przedmiotów takich jak: fizyka, chemia, biologia, z liceum ogólnokształcącego od klasy II, dla uczniów kształcących się w zakresie rozszerzonym  
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z przedmiotów humanistycznych i pozostawienie uczniom przedmiotu uzupełniającego – przyroda, gdzie nauczyciel ma dowolność w zakresie wyboru poruszanych zagadnień. Przy kształceniu w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo. Przez stulecia znajomość literatury i historii oraz sztuki świadczyły o poziomie wykształcenia danej osoby, kształtowały  i umacniały patriotyzm i tożsamość narodową. Obecnie, wystarczająca jest minimalna znajomość 13 lektur obowiązkowych w cyklu kształcenia w liceum i technikum. Słusznym jest, że postawiono na nauczanie języków obcych. Ale co z językiem polskim? Nie ma czasu na kształtowanie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej, na ćwiczenia wypowiedzi ustnych w języku ojczystym. Reformę w polskiej szkole należy rozpocząć od reformy programowej, która powinna być przygotowana kompleksowo, w sposób przemyślany, po dokonaniu stosownych analiz, a najlepiej po przeprowadzonym pilotażu. Do zmian musi być przygotowana baza dydaktyczna i kadra pedagogiczna. Muszą być przygotowane podstawy programowe i programy nauczania, nie tylko dla 2 roczników uczniów szkoły podstawowej, ale na cały cykl kształcenia. Rozpoczynać reformę edukacji od szybkiej likwidacji gimnazjów, nie pozostawiając sobie czasu na analizę prawdopodobnych skutków merytorycznych, organizacyjnych, finansowych i środowiskowych, to jest moim zdaniem, brak poczucia odpowiedzialności za następstwa i skutki takiej reformy”.  
Radny Pan Sławomir Gołąb – stwierdził, iż wyrażone w formie uchwały stanowisko, nie odmieni zamierzeń dotyczących wprowadzenia reformy oświaty. Powiedział: „Zgadzam się, że celem reformy powinno być dziecko, ale żadne zmiany nie powinny być wprowadzone szybko. Omawiany projekt uchwały jest jedynie wyrazem sprzeciwu wobec szybkości i chaosu, jaki towarzyszy wprowadzeniu tej reformy”.  
Radny Pan Witold Walawender – wyraził opinię, że jest bardzo wiele pytań, na które Minister Edukacji Narodowej nie udzielił odpowiedzi i w związku z tym, rodzice  i nauczyciele mają wątpliwości i obawy.   
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – powiedział: „W proponowanej reformie oświaty pomija się bardzo ważny aspekt, jakim są relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem. W tej reformie musi się wziąć pod uwagę, w jaki sposób wpłynąć na rodziców, by uwierzyli, że rynek pracy oczekuje na bardzo dobrze wykwalifikowanych absolwentów szkół zawodowych. Reforma oświaty jest niezbędna, ale musi zostać przeprowadzona w sposób zorganizowany. Pani minister twierdzi, że najważniejsza jest podstawa programowa. Zgadzam się z tym, jednak musi być ona tworzona wspólnie z nauczycielami. Należy odpowiedzieć na pytanie, co zostało dobrego z reformy oświaty wprowadzonej w 2000 roku i tego nie zmieniać, a zmienić tylko zagadnienia tego wymagające”.   
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył, że brak jest faktów i konkretnych informacji dotyczących proponowanej reformy oświaty.   
Radny Pan Wiesław Buż – stwierdził, że społeczeństwo nie chce wprowadzenia nagłych i nieprzemyślanych zmian. Dodał, że na dzień dzisiejszy brak jest racjonalnych argumentów wskazujących na potrzebę likwidacji gimnazjów  i wprowadzania tak daleko idących zmian.  
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Radny Pan Roman Jakim – powiedział: „Wniosek dotyczący wprowadzenia omawianego projektu uchwały do porządku obrad był przedwczesny. Proponowane zmiany dotyczące reformy oświaty są konsultowane bardzo szeroko. Podczas posiedzenia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Pani kurator podkreślała, że spotkała się ze wszystkimi dyrektorami szkół i przedstawiała, w jaki sposób będzie przeprowadzana reforma oświaty. Pani kurator zapytała, ilu dyrektorów szkół przekazało te informacje kadrze nauczycielskiej i tylko jeden z nich potwierdził, że przekazał informacje. Być może jest wiele głosów, że reforma wprowadzana jest za szybko, ale jest pewne, że to konieczność. Natomiast, rozmawiamy z urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat Karty Nauczyciela, w jaki sposób ochronić miejsca pracy i ograniczyć ewentualne zwolnienia, które miałyby dotknąć kadrę nauczycielską”.   
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższej wypowiedzi, poinformował: „Uczestniczyłem w spotkaniu Pani kurator  z dyrektorami szkół i ona używała nieprawdziwych argumentów. Rozumiem dyrektorów, którzy nie przekazali informacji przedstawionych podczas tego spotkania, bo to są dopiero zamierzenia i projekty”.   
Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek dotyczący wykreślenia z omawianego projektu uchwały pkt 1 w § 1 – Stanowisko polskich samorządów w sprawie planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty. Stwierdził, że niektóre opinie wyrażone podczas obrad sesji, nie potwierdzają opinii zawartych w powyższym stanowisku.   Przystąpiono do głosowania wniosku w sprawie wykreślenia z omawianego projektu uchwały pkt 1 w § 1 – Stanowisko polskich samorządów w sprawie planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty:  

Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych,  14 radnych głosowało przeciw.   Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:  
Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w kwestii planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty została przyjęta  14 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych.  Ad. 9.   

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie nadawania honorowych wyróżnień Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXXII/9/2016 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył, że projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w Statucie Miasta Rzeszowa, 
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gdyż podpisany jest tylko przez 2 radnych i radcę prawnego. Zwrócił uwagę, że przyjęcie proponowanych w projekcie uchwały zapisów, przyczyni się do obniżenia rangi honorowych wyróżnień.   
Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej – wyjaśniła, że podpis radcy prawnego pod projektem uchwały oznacza, iż projekt został sprawdzony pod względem formalno – prawnym.   
Radny Pan Robert Kultys – stwierdził, że tryb i sposób wprowadzenia uchwały do porządku obrad jest niewłaściwy. Uznał za bezzasadne wprowadzanie zmian do uchwały w sprawie nadawania honorowych wyróżnień. Zgłosił wniosek  o skierowanie projektu uchwały do Komisji Regulaminowo – Statutowej. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższych wypowiedzi, wyjaśnił: „Zmiana proponowana w § 3 ust. 2 uchwały  w sprawie nadawania honorowych wyróżnień oznacza, że medal, dyplom i legitymacja mogą być wręczane zarówno w trakcie uroczystej sesji lub podczas uroczystości z okazji nadania Rzeszowowi praw miejskich. Zmiana proponowana w § 7 ust. 1 pkt 3 wynika z tego, iż pomimo wielu próśb i ponagleń kluby radnych przedstawiały swoje stanowiska w sprawie wniosków  o nadanie honorowych wyróżnień po bardzo długim okresie lub nie przedstawiały ich w ogóle. W związku z tym, propozycja wprowadzenia zapisu, iż w razie nie przedstawienia stanowisk klubów w terminie 20 dni od otrzymania wniosku, Kapituła ostatecznie opiniuje  i przedkłada Radzie Miasta kandydatów do uzyskania honorowych wyróżnień. Odnośnie kolejnej zmiany – dotychczas był zapis, że pozytywne opinie Kapituły zapadają większością co najmniej ¾ głosów jej składu, co w praktyce powodowało blokadę wielu decyzji. Stąd propozycja zmiany zapisu w § 7 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „Pozytywne opinie Kapituły zapadają większością co najmniej 2/3 głosów jej składu”. Intencją powołania Kapituły i poufnego obradowania było to, by publicznie nie spierać się o kandydatury”. 
 
Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i skierowanie projektu uchwały do Komisji Regulaminowo – Statutowej.   Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem dotyczącym skierowania projektu uchwały do Komisji:  

Wniosek został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych,  11 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.   Ad. 10.   Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – poinformował, że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na  2016 r. Wydział Edukacji realizował następujące zadania:  - Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum  Nr 8 w Rzeszowie; zadanie zostało zrealizowane w lipcu br., - Bieżnia sportowa wokół boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 na Staroniwie; zadanie zostało zrealizowane w lipcu br., 
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- „Rzeszowskie osiedla z piłką nożną”; zadanie zostało zrealizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.  
Pani Aneta Radaczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta Rzeszowa – poinformowała, że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki realizował następujące zadania: - Dzień Dziecka na terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Wiktora – kwota 20.000 zł; - Uroczyste obchody rocznicy bitwy Konfederatów Barskich z Moskalami na Pobitnym w Rzeszowie – kwota 10.000 zł; - „Rzeszów wytwórnią talentów" – kwota 91.500 zł; - Festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2016 – kwota 90.000; - Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów – kwota 252.000 zł; -„Osiedlowe Kulturalia 2016" – kwota 10.000 zł; - Carpathia Extreme Festiwal – w ramach środków zapisanych w budżecie,  w zadaniach z zakresu kultury fizycznej i sportu – zadanie nie zostało wykonane.  Informacja dotycząca realizacji zadań w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. stanowi załącznik nr 19 do protokołu.   
Pani Renata Żukowska – Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa – poinformowała, że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na  2016 r. Wydział Zdrowia realizował następujące zadania: - Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie; zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”, - Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku  50+ - kwota 49.120 zł; zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
 Pani Aleksandra Wąsowicz – Duch – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej – poinformowała, że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na  2016 r. Zarząd Zieleni Miejskiej realizował następujące zadania: - Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z ławkami i koszami na śmieci na działkach nr 265/3, 264/2, 266, 273/9 i 275/6 obr. 214 w Rzeszowie; - Plac zabaw, urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Kustronia; - Budowa parku osiedlowego przy Popiełuszki na terenie miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych wokół tego parku od strony wschodniej i północnej; - Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na Os. Budziwój, ul. Budziwojska;  - Osiedlowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie; 
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- Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. W. Szafera w Rzeszowie; - Budowa oświetlenia, band i ustawienie ławeczek na placu treningowym pod Mostem Zamkowym; - Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu komunalnym przy  ul. Świętokrzyskiej; - Rzeszów na wyciągnięcie ręki – mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych  i niedowidzących. Informacja dotycząca realizacji zadań w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. stanowi załącznik nr 20 do protokołu.   
Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – poinformował, że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na  2016 r. Miejski Zarząd Dróg realizował następujące zadania: - Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych; zadanie zakończone w dniu 15 września br., - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bł. Karoliny i Strzyżowskiej; zadanie w trakcie realizacji, - Przedłużenie w kierunku zachodnim drogi biegnącej wzdłuż południowej elewacji Millenium Hall do Zespołu Szkół Nr 4 i basenu "Delfin" od ul. Rejtana; zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obecnie został wykonany projekt, wykonawca uzyskał ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności, termin wykonania zadania – 15 grudnia br., - Poprawa infrastruktury osiedlowej w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 11 (remont chodnika oraz remont ul. Mazurskiej); zadanie zostało zrealizowane, - Remont nawierzchni parkingu asfaltowego przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie o pow. 1200 m²; zadanie zostało zrealizowane. 
 Pan Ryszard Jaworski – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta 
Rzeszowa – poinformował, że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na  2016 r. Wydział Inwestycji realizował następujące zadania: - Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie "BIEDRONKA" do ul. Krośnieńskiej; - Budowa dodatkowych miejsc postojowych przy budynkach: Staszica 20 i 25; - Remont ciągów pieszych pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i Skubisza; - Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2; - Remont i modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  Nr 10 w Rzeszowie; - Remont ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego  Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu; - Remont boiska sportowego przy ul. Skrajnej na Osiedlu Staromieście. Informacja dotycząca realizacji zadań w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. stanowi załącznik nr 21 do protokołu.   
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Radny Pan Sławomir Gołąb – odnośnie zadania – Remont boiska sportowego przy ul. Skrajnej – poprosił, aby uzgodnić i skoordynować realizację tego zadania  z zadaniem, które będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. – Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście.  Ad. 11.  
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 285/8/2016 w rejonie ul. Leskiej  i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXXII/6/2016 stanowi załącznik nr 22 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 285/8/2016 w rejonie ul. Leskiej  i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie została przyjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.   Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Rzeszowa.   Ad. 12.  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Strzelniczej  w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  nr XXXII/5/2016 stanowi załącznik nr 23 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Strzelniczej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”).  Ad. 13.  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego (projekt uchwały, wraz  z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXXII/4/2016 stanowi załącznik  nr 24 do protokołu). Powiedział, że zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa, przed podpisaniem umowy z firmą INTECH zostanie zawarte 



22  

porozumienie, w którym będzie zawarty zapis dotyczący wykonania remontu schodów, urządzenia oświetlenia oraz określający charakter korzystania  z nieruchomości.   
Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał, czy wyrażenie zgody na urządzenie miejsc postojowych wraz z umożliwieniem dojazdu do tych miejsc, nie będzie uciążliwe i nie spowoduje protestów mieszkańców?  
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– w odpowiedzi wyjaśnił: „Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Komunalnej. Komisja, po analizie, postanowiła zarekomendować udostępnienie działek  w formie umowy dzierżawy. W przypadku, gdy mienie gminne jest wykorzystywane w sposób niewłaściwy, umowa dzierżawy może zostać rozwiązana. Porozumienie zawarte z inwestorem, zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i dopiero po akceptacji Komisji, zostanie ono podpisane”.  Przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego została przyjęta 16 głosami „za”, przy 4 głosach wstrzymujących.   
Ad. 14.  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Jazowej, Goździkowej, Kwiatkowskiego, Leśnej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  nr XXXII/3/2016 stanowi załącznik nr 25 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  w Rzeszowie w rejonie ulic: Jazowej, Goździkowej, Kwiatkowskiego, Leśnej została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”).  Ad. 15.  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXXII/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 al. Piłsudskiego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie  (21 głosami „za”).  Ad. 16.  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Macha (projekt uchwały, wraz  z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXXI/12/2016 stanowi załącznik  nr 27 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Macha została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”).  Ad. 17.  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. budynku 3 – go Maja 7). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Miasta Rzeszowa – poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”).  Ad. 18.  Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. budynku Rynek 7). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu.   
Radny Pan Waldemar Kotula – poprosił o informację dotyczącą wysokości czynszu.  
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Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– w odpowiedzi poinformował, że jest to lokal o powierzchni 184 m², a czynsz wynosi 26 zł netto/m². Dodał, że wynajmowany lokal usytuowany jest w piwnicy budynku.   
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poprosił o informację dotyczącą ilości lokali do wynajęcia.   
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– poinformował: „Posiadamy do wynajęcia około 650 lokali gminnych i jest w nich duża rotacja. Miasto pobiera czynsz i nadzoruje wykorzystanie lokalu zgodnie z umową. Charakter prowadzonej działalności, jeżeli nie jest sprzeczny z prawem i naszymi wskazaniami, pozostawiamy wynajmującemu lokal”.  
Radny Pan Witold Walawender – poprosił o rozważenie możliwości znalezienia odpowiedniego budynku dla Galerii Fotografii.   
Radna Pani Grażyna Szarama – poprosiła o interwencję, w związku z informacją uzyskaną podczas posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa, iż obecny stan budynku, w którym mieści się Galeria Fotografii nie pozwala na prowadzenie działalności.   
 Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– w odpowiedzi, wyjaśnił: „Budynek, w którym mieści się Galeria Fotografii jest  w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Po zgłoszeniu tego problemu przez Dyrektora Galerii Fotografii skontaktowałem się z Dyrektorem MZBM. Obecnie prowadzone są ekspertyzy i czynności techniczne w budynku, w którym mieści się Galeria Fotografii i jeżeli zostanie stwierdzone zagrożenie, będzie przeprowadzony remont”.   Przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”).  Ad. 19.  Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziały Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu inwestycyjnego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2018” przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie,  ul. Kościuszki 6 (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  nr XXXII/7/2016 stanowi załącznik nr 30 do protokołu).     
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu inwestycyjnego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata  2017 – 2018” przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6 została przyjęta jednogłośnie  (18 głosami „za”).  
Ad. 20.  Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziały Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie na lata 2015 – 2017” (projekt uchwały, wraz  z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 31 do protokołu).  
Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Miasta Rzeszowa – poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   Przystąpiono do głosowania:   Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie na lata 2015 – 2017” została przyjęta 18 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.   
Ad. 21.  Pan Zbigniew Sebzda – Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Agrestowa). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 32 do protokołu.   Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”).  
Ad. 22.  Pan Zbigniew Sebzda – Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa (ul. Solidarności). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 33 do protokołu.   
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa została przyjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym.  
Ad. 23.  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  nr XXXII/1/2016 stanowi załącznik nr 34 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”).  Ad. 24.  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Antoniego Gromskiego w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXXII/2/2016 stanowi załącznik nr 35 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Antoniego Gromskiego w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”).  Ad. 25.  Pan Jerzy Jęczmienionka – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rad Osiedli (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 36 do protokołu). W ramach autopoprawki, poprosił o wprowadzenie w załączniku do uchwały, zapisu dotyczącego terminu wyborów na Osiedlu Nowe Miasto. Autopoprawka stanowi załącznik nr 37 do protokołu.   
Radny Pan Waldemar Kotula – poprosił o wprowadzenie poprawek dotyczących: - zmiany terminu wyborów na Osiedlu Piastów z 1 grudnia 2016 r. na 8 grudnia  2016 r., - zmiany terminu wyborów na Osiedlu Dąbrowskiego z 8 grudnia 2016 r. na  15 grudnia 2016 r. 
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Radny Pan Janusz Micał – stwierdził, że z uwagi na niską frekwencję w dotychczas przeprowadzonych wyborach do Rad Osiedli, zasadnym byłoby ustalenie II terminu wyborów w tym samym dniu, po krótkiej przerwie.   
Radny Pan Robert Homicki – wyraził opinię, iż należy zmienić zasady wyborów do Rad Osiedli.   
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Podczas spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami są przedstawiane ich oczekiwania, a realizacja zadań z budżetu obywatelskiego powoduje, że potrzeby mieszkańców są coraz bardziej zaspokajane. Rola Rady Osiedla sprowadza się do formułowania wniosków oraz opinii. Odnośnie przeprowadzenia ponownych wyborów tego samego dnia, ustawa o samorządzie gminnym wyklucza taką możliwość. Z opinii mieszkańców wynika również, że lepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie wyborów w późniejszych godzinach np. o 19. 00”.   
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyraził opinię, że należałoby się zastanowić nad likwidacją przeprowadzania wyborów w II terminie wyborów i wówczas zmniejszyć wymaganą w I terminie frekwencję obecnie wynoszącą 100 mieszkańców.   Przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rad Osiedli, wraz z poprawkami, została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”).  Ad. 26.  
Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 38 do protokołu). Dodał, ze sprawa była przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Komunalnej, która uznała, że nie jest dopuszczalna zmiana zasad przyznawania mieszkań socjalnych  w proponowanym przez wnoszącego petycję zakresie.   
Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa – powiedziała: „W 2014 r. weszła w życie ustawa o petycjach, która mówi m. in. o tym, że mieszkańcy mogą wnioskować o zmianę przepisów prawnych. W związku z tym, że wpłynął wniosek od mieszkańca o zmianę uchwały Rady Miasta, dotyczącą zasad przyznawania mieszkań socjalnych, na dzisiejszą sesję został przygotowany projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji”.  
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że petycje będą rozpatrywane przez merytoryczne dla danej sprawy komisje Rady Miasta.  
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Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę, że w § 1 projektu uchwały jest zapis „za uwzględnienie”, a powinno być „na 
uwzględnienie”.   Przystąpiono do głosowania:   Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji została przyjęta jednogłośnie  (18 głosami „za”).  
Ad. 27.  Radny Pan Robert Homicki – złożył pisemnie interpelację o treści: „Proszę o lepsze oznaczenie znaku STOP na skrzyżowaniu ulic Nowosądeckiej  i Krośnieńskiej”. 
 Radny Pan Robert Homicki – złożył pisemnie interpelację o treści: „Proszę o informację, jak wygląda sprawa wypowiedzenia umowy najmu pomieszczeń dla straży pożarnej w budynku przy ulicy Łukasiewicza?”  
Radny Pan Waldemar Kotula – złożył pisemnie interpelację o treści: „Proszę o zwrócenie uwagi firmie prowadzącej remont w okolicy skrzyżowania  ul. Dąbrowskiego i Powstańców Warszawy, aby prace nie były wykonywane do późnych godzin nocnych. Mieszkańcy nie mogą spać przez ten hałas”.  
Radny Pan Waldemar Szumny i Pan Andrzej Dec – złożyli pisemnie interpelację  o treści: „Po rozmowach m. in. z Samorządem Województwa składam wniosek w sprawie przystąpienia do prac remontowych i naprawczych przy ogrodzeniu Cmentarza Żydowskiego przy ul. Dołowej. Mur otaczający cmentarz oraz bramy wejściowe są w fatalnym stanie, teren cmentarza jest w większości własnością Gminy Miasto Rzeszów. Proszę o zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie dokumentacji, aby jak najszybciej przystąpić do niezbędnych prac remontowo – budowlanych. Istnieje możliwość pozyskania znacznych środków na to zadanie z budżetu Samorządu Województwa oraz od Konserwatora Zabytków”.  
Radny Pan Waldemar Wywrocki – złożył pisemnie interpelację o treści: „Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się z wnioskiem o ustawienie na terenie miejskim kilku ławeczek wzdłuż ulicy Jana Wywrockiego”.  
Radny Pan Marcin Fijołek – złożył pisemnie interpelację o treści: „Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się z wnioskiem o naprawę studzienek kanalizacyjnych w ciągu Al. Generała Leopolda Okulickiego. Mimo niedawnej modernizacji  w wielu miejscach Al. Okulickiego studzienki są obniżone w stosunku do linii jezdni, co bardzo negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz może doprowadzić do uszkodzenia pojazdów”.  
Radny Pan Marcin Fijołek – złożył pisemnie interpelację o treści: „Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się z wnioskiem o naprawę oświetlenia nad przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Księdza Jerzego Popiełuszki i ul. Zdzisława 
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Kozienia. Brak odpowiedniego oświetlenia we wskazanym miejscu może zagrażać bezpieczeństwu pieszych”.  
Radna Pani Grażyna Szarama – złożyła pisemnie interpelację o treści: „Mieszkańcy Osiedla Staromieście zwracają się z prośbą o podanie informacji  nt. spotkania Pana Prezydenta z mieszkańcami Osiedla Staromieście. Mieszkańcom zależy na terminie jeszcze przed wyborami do Rady Osiedla Staromieście”.  
Radna Pani Grażyna Szarama – złożyła pisemnie interpelację o treści: „Mieszkańcy Rzeszowa zaniepokojeni są niszczejącym od 2 lat budynkiem, w którym wcześniej funkcjonował Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. Nadmieniam, że obiekt miał być przeznaczony na działalność MOPS w Rzeszowie”.  
Radny Pan Grzegorz Koryl – złożył pisemnie interpelację o treści: „Proszę o informację, jaki system posiada miasto Rzeszów lub jakie ma procedury, dotyczące poinformowania o ewentualnym zagrożeniu życia i zdrowia młodzieży  w następującej sytuacji. W miesiącu październiku na jednym z osiedli Rzeszowa dokonano gwałtu na dwóch młodych kobietach. Sprawca szukał ofiar wciągając ich w rozmowę i prosząc o pomoc w znalezieniu telefonu komórkowego. Wiemy od rodziców, że w szkole na Staromieściu (najprawdopodobniej to na tym osiedlu nastąpiło to przestępstwo) przeprowadzono stosowne pogadanki z dziewczętami, ostrzegając je o potencjalnym zagrożeniu. Sprawcę zatrzymała  w późniejszym czasie Policja. Chciałbym wiedzieć, jak wspomniałem, jaki system działa  w takich sytuacjach. Policja działa, to pewne, ale do czasu zatrzymania sprawcy młodzi  w dalszym ciągu są narażeni, a informacja skierowana do grupy docelowej, może ich przed tym ochronić”.  
Radny Pan Grzegorz Koryl – złożył pisemnie interpelację o treści: „Proszę o informację dotyczącą działalności Straży Miejskiej. Właściciele działek przy ul. Dębickiej zostali poinformowani o konieczności wykoszenia traw, i jak stwierdzą,  o ewentualnych karach. Natomiast przy tej ulicy znajduje się działka miasta, która delikatnie mówiąc, nie jest w stanie wzorcowym. Od paru lat nikt jej nie kosi, rosną tam drzewka i krzewy. Na tej działce w 2017 roku ma powstać plac zabaw w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Czy straż nie powinna w pierwszej kolejności poinformować miasto o naszej działce, którą można by dla przykładu uporządkować”.  
Radny Pan Grzegorz Koryl – złożył pisemnie interpelację o treści:  „Proszę o odpowiedź na moją poprzednią interpelację, na którą w dalszym ciągu brak jest odpowiedzi. Interpelacja dotyczyła działań podjętych przez Straż Miejską i Policję  w sprawie „osobnika” ubranego po wojskowemu, który na Osiedlu Pułaskiego i w rejonie  ul. Ks. Jałowego świadczy usługi nieletnim, polegające na kupowaniu dla nich alkoholu. Rodzice twierdzą, że pomimo zgłaszania problemu nie było ostrej i stanowczej reakcji. Czy jest tam miejski monitoring, czy Straż Miejska miała o tym fakcie informacje, jakie kroki podjęto, jaki jest finał sprawy?”. 
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Ad. 28.  Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 11 września do 9 października 2016 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 39 do protokołu).  
Radna Pani Grażyna Szarama – poprosiła o udzielenie głosu mieszkance Miasta Rzeszowa, pani Dorocie Głowiak.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyraził sprzeciw. Poinformował, że proponował Pani Dorocie Głowiak spotkanie, celem omówienia sprawy, jednak Pani nie skorzystała z ww. propozycji.   Przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia głosu: Za udzieleniem głosu głosowało 10 radnych, 1 radny głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  
 
Dorota Głowiak – mieszkanka Miasta Rzeszowa – zabierając głos, powiedziała:  „W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek o zwrot nieruchomości nr 719 i 722, położonych  w obr. 216. Nieruchomość nr 722 została przejęta w 1998 r. przez Miasto Rzeszów od naszej babci. Wtedy były miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które przestały obowiązywać kilkanaście lat temu. Obecnie, z niezrozumiałych dla mnie powodów, nie możemy odzyskać działek. Na działkach przejętych przez Miasto była planowana droga osiedlowa. Zwracaliśmy się do Prezydenta Miasta z prośbą o wyjaśnienie, na jakiej podstawie została przejęta działka nr 719? Przejęcie tej nieruchomości przez Miasto jest dla nas nielogiczne, ze względu na fakt, iż plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie, którego zostały przejęte działki, został uchylony. Planowana inwestycja, droga osiedlowa, nie została zrealizowana. Zachodzi podstawa do zwrotu obu działek. Jako spadkobiercy, zwracaliśmy się również z prośbą o udostępnienie kopii dokumentów, na podstawie, których Miasto przejęło działki. Jakiś czas temu, jedna z tych dróg została wydzierżawiona sąsiadowi. Prowadzi on nielegalnie działalność, której siedziba znajduje się pod adresem ul. Osmeckiego  23a/3.  Ponieważ nie ma tam możliwości prowadzenia tej działalności, wszystkie materiały składuje na tej działce. Dlaczego Prezydent Miasta w dniu 29 lutego br. wydał decyzję  i pozwolił na postawienie „hangaru”, który ma powyżej 100 m² i jest tam prowadzona działalność produkcyjna?”. 
 Na XXXII sesji odbytej w dniu 25 października 2016 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła następujące uchwały:  1. Uchwała Nr XXXII/679/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  2. Uchwała Nr XXXII/680/2016 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r.   

3. Uchwała Nr XXXII/681/2016 - w sprawie emisji obligacji.  
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4. Uchwała Nr XXXII/682/2016 - w sprawie wskazania Urzędu Miasta Rzeszowa jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego.  5. Uchwała Nr XXXII/683/2016 - w sprawie wyrażenia stanowiska w kwestii planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty.  6. Uchwała Nr XXXII/684/2016 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 285/8/2016 w rejonie ul. Leskiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie.  7. Uchwała Nr XXXII/685/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Strzelniczej  w Rzeszowie.  8. Uchwała Nr XXXII/686/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego.   9. Uchwała Nr XXXII/687/2016 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Jazowej, Goździkowej, Kwiatkowskiego, Leśnej.  10. Uchwała Nr XXXII/688/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Rzeszowie.  
 

11. Uchwała Nr XXXII/689/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Macha.  12. Uchwała Nr XXXII/690/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.  13. Uchwała Nr XXXII/691/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.  14. Uchwała Nr XXXII/692/2016 - w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu inwestycyjnego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2018” przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6. 
 

15. Uchwała Nr XXXII/693/2016 - zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Rzeszowie na lata 2015 – 2017”.  16. Uchwała Nr XXXII/694/2016 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa. 
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 17. Uchwała Nr XXXII/695/2016 - w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa.  18. Uchwała Nr XXXII/696/2016 - w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.  19. Uchwała Nr XXXII/697/2016 - w sprawie zaliczenia ulicy Antoniego Gromskiego  w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.  20. Uchwała Nr XXXII/698/2016 - w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rad Osiedli.  21. Uchwała Nr XXXII/699/2016 – w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 
 Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku                                z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad dokonał zamknięcia XXXII sesji Rady Miasta Rzeszowa.  Obrady trwały od godz. 8.30 do godz. 15.30. Na tym protokół zakończono.  Protokołowała:   Marta Perlak                                                                      Przewodniczący                                                                                        Rady Miasta Rzeszowa                                                                                                 Andrzej Dec        Dyrektor  Biura Rady Miasta     Mirosław Kubiak   

 
 

 
  
 
 


