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 Protokół Nr XXXV/1/2016 z XXXV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 20 grudnia 2016 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.  Na ustawowy stan 25 radnych w XXXV 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  XXXV sesji Rady Miasta Rzeszowa 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, przybyłych gości i mieszkańców miasta.   Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu; opinie Komisji stanowią załącznik nr 5 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło sześć wniosków dotyczących zmiany proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji:  1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 16a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe  w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów.  Wniosek został przyjęty jednomyślnie (18 głosami „za”).  2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 23a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości (Dąbrowskiego 17).  Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”).  3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 23b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (z Powiatem Rzeszowskim - Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). 
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 Wniosek został przyjęty jednomyślnie (14 głosami „za”).  4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 23c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (z Powiatem Rzeszowskim – Starostwem Powiatowym).  Wniosek został przyjęty jednomyślnie (16 głosami „za”).  5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 36a – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. dyr. MZD).   Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”).  6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  i wprowadzenie – w punkcie 36a – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. Komendanta Straży Miejskiej).  Wniosek został przyjęty jednomyślnie (16 głosami „za”).  Radny Pan Bogusław Sak – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 22 – projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu).  Wniosek został przyjęty 22 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  1 głosie wstrzymującym.  Uzupełniony porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Rzeszowa:  1. Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2017. 2. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (2017 r.) 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (2016 r.). 4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2017 roku. 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu  w 2017 roku. 7. Oświadczenia i informacje. 
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8. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na  2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (druk: XXXV/1/2016). 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa (druk: XXXV/2/2016). 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  (druk: XXXV/21/2016). 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A” (druk: XXXV/23/2016). 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park” w Rzeszowie – część A (druk: XXXV/24/2016). 13. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk: XXXV/26/2016). 14. Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Świlcza  (druk: XXXV/19/2016). 15. Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne  (druk: XXXV/22/2016). 16. Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (druk: XXXV/18/2016).        16a. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie, na okres od 4 lutego 2017 r. do 3 lutego 2018 r. przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie (druk: XXXV/14/2016). 18. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o.  w Tyczynie (druk: XXXV/3/2016). 19. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z o. o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146 (druk: XXXV/4/2016). 20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach:  B. Chrobrego i Warneńczyka w Rzeszowie (druk: XXXV/6/2016). 
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21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Rzeszowie (druk: XXXV/20/2016). 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie oraz udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty (dot. nieruchomości położonej przy  ul. Szopena). 23a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości (Dąbrowskiego 17). 23b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). 23c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (ze Starostwem Powiatowym). 24. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów (druk: XXXV/17/2016). 25. Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa („Bulwar WSK Rzeszów”) (druk: XXXV/25/2016). 26. Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa („Bulwar im. Adama Kowalskiego”) (druk: XXXV/5/2016). 27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów w Rzeszowie  (druk: XXXV/9/2016). 28. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie (druk: XXXV/15/2016). 29. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat  w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych. 30. Uchwała w sprawie zaliczenia części ulicy Józefa Poniatowskiego w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. 31. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2017 rok (druk: XXXV/10/2016). 32. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  w zakresie rozwoju niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku systemu transportowego w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 2.1: Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury (granty standardowe) (druk: XXXV/11/2016). 33. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  w zakresie wspierania i rozwoju usług socjalnych dla osób niepełnosprawnych,  w tym doposażenia instytucji zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 3.1: Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych (granty standardowe) (druk: XXXV/12/2016). 
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34. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  w zakresie rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego im. Solidarności zlokalizowanego między ulicami Gen. J. Dąbrowskiego, Z. Chrzanowskiej i Gen. M. Langiewicza w Rzeszowie, w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 1.1: Promocja kultury lokalnej i historii (granty standardowe) (druk: XXXV/13/2016). 35. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dziedzictwo Wschodu. Transgraniczne dziedzictwo kulturowe i historyczne jako efektywne narzędzie promocji i współpracy” w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet  1.1: Promocja kultury lokalnej i historii (granty standardowe)  (druk: XXXV/16/2016). 36. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Rzeszowa ds. nadawania i zmiany nazw ulic, parków i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Gminy Miasta Rzeszowa (druk: XXXV/8/2016). 36a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. dyr. MZD). 36b. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. Komendanta Straży Miejskiej). 37. Interpelacje i zapytania. 38. Wolne wnioski i sprawy różne.  Ad. 1 i 2 Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – dokonując prezentacji projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2017 (wraz z I i II autopoprawką) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (wraz z I i II autopoprawką), powiedział: „Przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z autopoprawkami  oraz projekt uchwały wraz  z autopoprawkami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  Dokumenty te zostały opracowane z uwzględnieniem odpowiednich zapisów wynikających  z  ustawy o  samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz na podstawie ustawy  o finansach publicznych. Zasady, wskaźniki, założenia przyjęte do opracowania zarówno projektu uchwały budżetowej na 2017 rok jak i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przedstawione podczas sesji Rady Miasta w listopadzie. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument, który z jednej strony pokazuje szacunkowe możliwości pozyskania dochodów, zaś z drugiej - kierunki ich wydatkowania wskazując zadania i projekty, które w danym okresie będą realizowane jako priorytetowe. Na wstępie przedstawię Państwu slajd ilustrujący dochody ogółem w latach 2003-2017.  Jak widzimy na wykresie Nr 1 dochody Miasta w omawianym okresie wzrosły z 349 mln zł  w 2003 r. do 1 miliarda 203 milionów zł w 2017 r., co oznacza trzy i półkrotny ich przyrost. Na wzrost dochodów w omawianym okresie bardzo istotny wpływ miały środki pozyskane  z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2004-2016 zostały podpisane umowy na dofinansowanie   366 projektów ze źródeł zewnętrznych na łączną kwotę 941 mln zł.  Kolejny wykres przedstawia prognozę dochodów ogółem w latach 2017-2022, a więc jak będą kształtowały się nasze dochody w najbliższych latach. Jak wynika z zestawienia planujemy 
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utrzymanie dochodów na wysokim poziomie wynoszącym ponad miliard dwieście milionów złotych. Przy ustaleniu wielkości dochodów podstawą  do szacowania były wskaźniki: wzrostu Produktu Krajowego Brutto i inflacji, opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, własne prognozy w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz wstępne szacunki dotyczące dochodów z Unii Europejskiej. Szczegółowe kształtowanie się wskaźników wzrostu PKB oraz wskaźnika inflacji zostały zamieszczone w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W latach 2017-2022 wskaźniki temp wzrostu PKB wahać się będą w przedziale od 104,0 do 103,5%, zaś  wskaźnika inflacji  od 101,3 do 102,5 %. Głównymi źródłami dochodów, mającymi istotny wpływ na wielkość dochodów  w poszczególnych latach są:  
 wpływy z podatków PIT i CIT, w latach 2017-2022 szacujemy wzrost dochodów  z  tytułu PIT o 50 mln zł i CIT o 4,2 mln zł,  
  ponadto podatki i opłaty lokalne wzrosną o 21 mln zł, w tym podatek od nieruchomości  o 12,2 mln zł, 
 subwencja ogólna z budżetu państwa o ponad 35 mln zł.  Planujemy również wzrost dochodów z budżetu Unii Europejskiej. O konkretnych wielkościach w dłuższej perspektywie będziemy mówić po podpisaniu stosownych umów na realizację programów i projektów.  Przechodząc do wydatków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawię  wykres nr 3, który  ilustruje kształtowanie się wydatków ogółem Miasta w latach 2003 – 2017 w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Jak wynika z zestawienia, wydatki ogółem wzrosły z 370 mln zł w 2003 r. do kwoty ponad  miliarda trzystu trzynastu milionów zł  w 2017 r., tj. o 943 mln zł.  Pragnę zwrócić uwagę na dynamiczną zmianę wydatków majątkowych w omawianym okresie. W roku 2003 wynosiły zaledwie 54 mln zł podczas gdy w 2017 r. osiągną poziom 380 mln zł, tj. wzrosną ponad 7- krotnie.  Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej zabezpieczono w pierwszej kolejności: • wydatki obligatoryjne,  • wydatki związane z realizacją projektów unijnych, • wydatki objęte umowami na realizację inwestycji,  • zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz emisji papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami. Szacowane wydatki w latach 2017-2022 przedstawia wykres nr 4.   W grupie wydatków bieżących mieszczą się m.in. takie wydatki jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządowych, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych miasta oraz obsługa długu. W omawianym okresie zostanie utrzymany wysoki poziom wydatków majątkowych wynoszący kilkaset milionów złotych rocznie. Pod koniec okresu widać lekkie obniżenie wydatków inwestycyjnych spowodowanych kończącą się perspektywą finansową 2014-2020 i wiążącym się z tym spadkiem dofinansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej. W miarę pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji wydatki będą podlegały stosownej korekcie. 
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 Pragnę podkreślić, że inwestycje są i będą priorytetem, bowiem zapewniają dynamiczny rozwój naszego Miasta. Przyrost zadłużenia na tle wydatków majątkowych w latach 2003 – 2017 przedstawia wykres nr 5. Realizacja ambitnych planów inwestycyjnych wymaga zaangażowania zewnętrznych środków zwrotnych. Jak wynika z tego zestawienia w 2003 roku przy realizacji inwestycji w wysokości 54 mln zł, zwiększone zadłużenie stanowiło 36% wydatków inwestycyjnych, natomiast w roku 2017 planujemy zrealizować inwestycje  w wysokości 380 mln zł, a zwiększone zadłużenie stanowi tylko 28,8 % całości tych wydatków. Następny wykres ilustruje wydatki majątkowe  i ich źródła finansowania. Na inwestycje w latach 2003-2017 przeznaczono 2 miliardy  818 milionów zł, podczas gdy przyrost długu w tym okresie wyniósł 650 mln zł. Oznacza to, że zaledwie 23,1% wydatków inwestycyjnych było finansowane z kredytów. Pozostałe źródła finansowania inwestycji stanowią 76,9 % i są to dochody własne (1,1 mld zł), środki Unii Europejskiej (1,0 mld zł) oraz dotacje i subwencje (98 mln zł). Duże zaangażowanie środków na realizację inwestycji znajduje odzwierciedlenie we wzroście gospodarczym Rzeszowa  i regionu, który przyczynia się do dynamicznego wzrostu dochodów Miasta.   Wskaźniki zadłużenia i obsługa zadłużenia w latach 2017-2022 zostały przedstawione na wykresie nr 7. Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika obowiązek wyliczania wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki operacyjnej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki zadłużenia i obsługi długu mieszczą się w granicach wyznaczonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co ilustruje omawiany właśnie wykres, z którego  wynika, że na koniec 2017 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 4,15 % a limit czyli dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017 roku dla naszego Miasta wynosi 7,19 %. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że sytuacja finansowa Miasta w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku  m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej  w  latach 2016 - 2020.  Wówczas niezbędne będzie dostosowanie  wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej. W przedłożonej Wysokiej Radzie uchwale budżetowej na 2017 r. dochody ogółem zostały wyszacowane na kwotę ponad 1 203 mln zł (jednego miliarda  dwustu trzech  milionów zł), co ilustruje wykres nr 8, z tego: • Dochody bieżące wyniosą 992,5 mln zł, • Dochody majątkowe ukształtują się na poziomie 210,7 mln zł. Udział dochodów majątkowych, a więc tych które finansują wydatki majątkowe stanowi  17,5 % dochodów ogółem. Pozostałe 82,5 % to dochody bieżące przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących czyli wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miasta we wszystkich obszarach życia publicznego.  Rozszerzenie granic miasta ilustruje kolejny slajd (Nr 9). Od 1 stycznia 2017 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r.  w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134), w granice administracyjne Miasta zostanie włączona Bzianka z gminy Świlcza. Po przyłączeniu tego 
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sołectwa liczba mieszkańców Rzeszowa wzrośnie o 600 osób, natomiast powierzchnia  Rzeszowa zwiększy się o ponad 4 kilometry kwadratowe. Skutki rozszerzenia granic zostały uwzględnione w budżecie na 2017 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Źródła ważniejszych dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 10. Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostały zaliczone m.in.: • środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości 180,8 mln zł, co stanowi 85,8% dochodów majątkowych ogółem, na dofinansowanie inwestycji realizowanych  w ramach projektów unijnych; • dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości 23,4 mln zł, tj. 11,1% dochodów majątkowych ogółem;  • dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych 6,5 mln zł, co stanowi 3,1% dochodów majątkowych ogółem. Szczegółowe dochody zostały przedstawione w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej. Zgodnie  z  ustawą o finansach publicznych zostały one ujęte wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł ich pochodzenia. Na wykresie nr 11 zostały zilustrowane wydatki ogółem. Zapisane w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. wydatki wynoszą ponad 1,313 mln zł (miliard  trzysta trzynaście milionów zł), z tego:  
 na wydatki bieżące przypada 933 mln zł, 
   na wydatki majątkowe 380 mln zł. Kwota ustalona na wydatki bieżące zabezpieczy prawidłową realizację zadań własnych Miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Udział wydatków bieżących  w wydatkach ogółem wynosi 71,0%. Wielkość środków zaplanowanych na wydatki majątkowe stanowi 29% wydatków ogółem. Strukturę wydatków ogółem na finansowanie zadań własnych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 12.  Największa część środków w 2017 r. została przeznaczona na zadania z zakresu: • Oświaty - 407 mln zł,    • Transportu - 281 mln zł,   • Gospodarki komunalnej - 118 mln zł,     • Pomocy społecznej i rodziny - ponad 100 mln zł. Na wydatki majątkowe z budżetu planuje się przeznaczyć w 2017 roku ponad 380 mln zł,   a łącznie z inwestycjami  spółek komunalnych Miasto zrealizuje zadania inwestycyjne za ponad 438 mln zł.  Wykres 13 ilustruje strukturę wydatków majątkowych wg źródeł finansowania. Jak wynika  z tego zestawienia: 
   49,2 % środków na inwestycje w mieście pochodzi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa,  
   28,9 % finansowane jest z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, 
   pozostałe 21,9 % ze środków własnych. Strukturę wydatków majątkowych miasta Rzeszowa przedstawia zestawienie graficzne nr 14. W przyszłym roku najwięcej środków planujemy przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych w działach: • transport 200,7 mln zł, co stanowi 52,7 % ogółu wydatków majątkowych, 
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• gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41,2 mln zł, co stanowi 10,8 % ogółu  wydatków majątkowych, • oświata 29,9 mln zł, tj. 7,9 % wydatków przeznaczonych na inwestycje.   Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto w 2017 roku należy zaliczyć:  • rozbudowę Al. Gen. Sikorskiego w kwocie 11,3 mln zł, w tym środki unijne to 9,6 mln zł; • przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 ( ul. Podkarpacka w Rzeszowie ) w wysokości 72,8 mln zł, w tym środki unijne to 54,1 mln zł; • rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa w wysokości 14,5 mln zł, w tym środki unijne to 12,1 mln zł; • rozwój systemu transportu publicznego w kwocie 57,3 mln zł w tym środki unijne to  43,3 mln zł; •  kompleksową poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I w wysokości 13,9 mln zł, w tym środki unijne to  8,4 mln zł; • poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I w wysokości 14,9 mln zł, w tym środki unijne to 12,7 mln zł; • Budowa żłobka na os. Drabinianka 6,0 mln zł w tym środki unijne to 1 mln zł. Na inwestycje nieobjęte programami Unii Europejskiej planujemy przeznaczyć  82,4 mln zł,  w tym m.in. na:  
   rozbudowę ul. Jana Pawła II 6,1 mln zł; 
   modernizację pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu miejskim 10,2 mln zł; 
   przebudowę basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  11,3 mln zł; 
  przebudowę basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 4,6 mln zł. W trakcie roku, w momencie pojawienia się w budżecie dodatkowych środków na zwiększenie wydatków  inwestycyjnych, priorytetem będą te inwestycje, które zostały zgłoszone przez  komisje Rady Miasta oraz takie inwestycje, dzięki którym pojawią się nowe możliwości pozyskania dochodów z tytułu podatków. Budżet obywatelski w liczbach przedstawia slajd Nr 26. Od 2014 r.  przeprowadza się na terenie miasta konsultacje społeczne w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w celu wybrania zadań priorytetowych dla mieszkańców.  W pierwszym roku liczba Rzeszowian uprawnionych do głosowania wynosiła ponad  151 tysięcy osób, ponad 14% z nich wzięła udział w głosowaniu. W bieżącym roku liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania wynosiła  ponad 156 tysięcy osób, ponad  23% z nich wzięła udział w głosowaniu. Z każdym rokiem rośnie zatem zainteresowanie mieszkańców tą formą współtworzenia budżetu Rzeszowa. W 2014 r. na zadania wskazane przez mieszkańców przeznaczyliśmy w budżecie ponad 5,1 mln zł, na 2017 r. zaplanowaliśmy, zgodnie z protokołem komisji do spraw Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, kwotę ponad 7,4 mln zł.  Kolejny slajd nr 27 przedstawia strukturę przychodów. Przychody w 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 144,3 mln zł. Kwota ta obejmuje: • kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 108,0 mln zł; 
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• emisję obligacji 35,0 mln zł; • pożyczki 1,3 mln zł. Rozchody, czyli przypadające do spłaty w 2017 r. raty kredytów i pożyczek zaciągniętych  w latach poprzednich oraz wykup obligacji wynoszą 34,2 mln zł.  W 2017 roku zostaną wykupione obligacje, których emisja miała miejsce w latach 2007, 2010, 2011. Ze środków tych zostały sfinansowanie m.in. takie zadania jak: budowa kanału ulgi na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok, wykup nieruchomości, a także spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  Na zakończenie pragnę podkreślić, że sytuacja finansowa Miasta jest dobra, gwarantująca terminową spłatę rat kapitałowych i odsetek oraz niskie ryzyko kredytowe, o czym świadczy ocena dokonana przez Fitch Ratings. Agencja ratingowa  w październiku  2016r. podniosła ocenę Miasta, zmieniła perspektywę ratingów ze stabilnej na pozytywną i potwierdziła:  • międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oceniła na poziomie „BBB” oraz • długoterminowy rating krajowy na poziomie „ AA-”.   Agencja potwierdza dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w Mieście oraz dobry stan lokalnej gospodarki, a także umiarkowane zadłużenie Rzeszowa. Ta ocena przekłada się na możliwości pozyskiwania taniego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w 2016 r. oprocentowanie poszczególnych transz tego kredytu wahało się w przedziale od 1,63 do  2,04 w skali roku. Wysoka Rado! Wyrażam głębokie przekonanie, że przedłożone dzisiaj Państwu  projekty uchwał w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej są optymalne i zapewnią sprawne funkcjonowanie naszego Miasta we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.”  Projekt uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2017 wraz z autopoprawkami  stanowią kolejno załączniki nr 7, 8 i 9 do protokołu.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wraz z autopoprawkami stanowią kolejno załączniki nr 10, 11 i 12 do protokołu.   Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zawierające: 
 Uchwałę Nr IV/8/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego  RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na  2017 rok (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu); 
 Uchwałę Nr IV/14/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego  RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2017-2047 (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu); 
 Uchwałę Nr IV/77/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego  RIO w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego  
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w projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r. (uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu).  Radny Pan Stanisław Ząbek – przedstawił opinię Komisji Ekonomiczno-Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa na temat projektu budżetu Miasta na 2017 rok (opinia Komisji stanowi załącznik nr 16 do protokołu).  Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w imieniu Klubu Radnych Prawo  i Sprawiedliwość, powiedział: „W paru miejscach jestem gotów pochwalić ten budżet, ponieważ Pan Prezydent realizuje głosy naszego klubu. Cieszy nas fakt, że w przyszłym roku będzie realizowane połączenie Al. Rejtana na północ w kierunku ulicy Gen. Maczka. Przypomnę, że od wielu lat staramy się o budowę wiaduktu nad torami pomiędzy  ul. Wyspiańskiego, a ul. Hoffmanową. Jestem rozczarowany, że ta inwestycja nie znalazła się  w przyszłorocznym budżecie. Myślę, że realizacja tej inwestycji jest niezbędna dla Rzeszowa. Przypomnę, że Urząd Marszałkowski prowadzi projekt pn. „Budowa infrastruktury dla podmiejskiej kolei aglomeracyjnej”. Częścią tego projektu jest budowa zaplecza technicznego przy stacji Rzeszów-Staroniwa. Na tym terenie zostanie wybudowana duża myjnia dla pociągów, hale warsztatowe, garaże. Kilkanaście składów pociągowych, które będą obsługiwały kolej aglomeracyjną, co dnia będzie kursowało do tego zaplecza technicznego. Wyobraźcie sobie Państwo, jak często będą zamykane szlabany kolejowe, zarówno na przejeździe na  ul. Ks. Jałowego, jak i Langiewicza. Zachodni Rzeszów już dzisiaj ma duże trudności  z dotarciem do Śródmieścia. Jeżeli te dwa przejazdy, które dzisiaj jako drugorzędne są wykorzystywane przez mieszkańców będą tak często zamykane, na co się zanosi, to Rzeszów na dwóch połączeniach głównych, czyli na Wiadukcie Śląskim i Al. Batalionów Chłopskich nie jest się w stanie skomunikować z drugą częścią Rzeszowa. Dlatego tak pilne jest wybudowanie tego wiaduktu. Do tej pory problemem było finansowanie inwestycji i brak dogadania się z wojskim odnośnie terenów, których jest właścicielem. Według mojej wiedzy wojsko zgadza się na przebudowę ul. Hoffmanowej i wejście w część ich terenu. W zamian żąda rekompensaty za straty wartości nieruchomości. Uważam, że Miasto powinno dążyć do realizacji tej inwestycji i dogadać się w wojskiem. Musimy zbudować ten wiadukt, bo funkcjonowanie kolei aglomeracyjnej odetnie nam zachodni Rzeszów od Śródmieścia. Szanse na realizację tej inwestycji są, ponieważ Urząd Marszałkowski chce wpisać wiadukt w całe duże zadanie, a co za tym idzie jest możliwość pozyskania pieniędzy unijnych na jego finansowanie. Rzeszów musi być przygotowany na to zadanie, musi wykonać projekt i dogadać się z poszczególnymi właścicielami nieruchomości. Martwi mnie fakt, że wiadukt ten został wpisany w wieloletniej prognozie finansowej dopiero na lata 2024-2025. Nie wyobrażam sobie - przy realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski kolei aglomeracyjnej - abyśmy tak długo czekali na połączenie ulicy Wyspiańskiego z Hoffmanowej. Ponadto rok temu dyskutowaliśmy nad Strategią Rozwoju Miasta Rzeszowa, gdzie pozwoliłem sobie zabrać głos w sprawach kultury. Miałem nadzieję, że ten bardzo dobry dokument będzie realizowany. Przytoczę dwa fragmenty tego dokumentu odnoszące się do kultury, które powinny być podstawą do konstruowania przyszłorocznego budżetu: „Miasto nie ma bogatych tradycji współpracy środowisk twórczych. Środowiska artystyczne są rozproszone, a ograniczone środki finansowe miasta, brak miejsc spotkań oraz 
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preferowana przez Miasto forma wspierania kultury zawężająca się do jednorazowych dużych imprez masowych nie sprzyja budowie rzeszowskiego środowiska artystycznego. Problemem miasta pozostaje brak powiązań pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami oraz ukierunkowaniem na jednorazowe imprezy dużej skali, które wprawdzie odbywają się cyklicznie, jednak nie pozwalają budować klimatu kultury i integrować środowisk twórczych. Brakuje jednego, wielofunkcyjnego miejsca spotkań artystycznych, które pełniłoby jednocześnie funkcje centrum kultury, miejsca wystawienniczego, a także obiektu umożliwiającego spędzenie czasu z kulturą, a więc wyposażonego w kawiarnię, czytelnie, miejsca na prowadzenie dyskusji czy organizację spotkań etc.” Po przeanalizowaniu budżetu nie znajduję w nim odpowiedzi na to zapotrzebowanie, które zostało wyrażone w strategii. Owszem, do budżetu wpisano budowę Centrum Sztuki Współczesnej w okolicach ul. Dąbrowskiego, jednakże ani wielkość tego obiektu, ani program nie pozwalają, aby w tym miejscu stworzyć wielofunkcyjne centrum dla wielu środowisk i różnych branż twórczych. Ciekawy ustęp w strategii dotyczy braku wspierania środowisk twórczych. Natomiast, po przeanalizowaniu budżetu w dziale 921, który w części dotyczy wspierania środowisk niepublicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, znajdują się dotacje celowe dla Klasztoru Ojców Bernardynów, dla Parafii Fara, pod Wezwaniem Chrystusa Króla, dla Parafii Wniebowstąpienia. Dotacje sięgają od 40 – 200 tys. zł. Uważam, że wspieranie środowisk kościelnych jest bardzo dobre, ale na tym nie kończy się wspieranie kultury. Moim zdaniem wciąż jest niewiele pieniędzy na działania kulturalne.” Zgłosił wniosek o przesunięcie kwoty w wysokości 340 tys. zł z rezerwy budżetowej na opracowanie dokumentacji na budowę wiaduktu łączącego ul. Wyspiańskiego  z ul. Hoffmanową.  Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Przewodniczący Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” – powiedział: „Jesteśmy przekonani, że budżet na 2017 r. jest bardzo dobrym budżetem, który tak naprawdę odpowiada i finansuje wszystkie najistotniejsze elementy polityki naszego miasta w ostatnim czasie. Niemniej jednak,  w kontekście dyskusji, którą wywołał przedstawiciel opozycji chciałbym przedstawić dwa różne podejścia do rządzenia w mieście, jakie prezentuje Pan Prezydent. Tym się różnimy, że opozycja chce budować wszystko na już i za pieniądze miasta, a my staramy się pozyskać jak najwyższe dofinansowanie inwestycji. Dzięki temu np. za most północny wart 200 mln zł, Miasto zapłaciło 15 mln zł. Zrównoważona i mądra polityka polega na tym, że najpierw te pieniądze trzeba zdobyć, a później rozsądnie je dzielić. Podobnie mój przedmówca nawołuje, abyśmy dzisiaj wydali pieniądze na wiadukt. Doskonale wiemy, że Miasto uczestniczy w projekcie przygotowywanym przez Urząd Marszałkowski „koleje aglomeracyjne” i zgłasza tam swoje potrzeby. Czasem warunkuje to różne inne okoliczności, o których nie zawsze da się powiedzieć w danym momencie. Niemniej jednak zapewniam, że zadanie – budowa wiaduktu łączącego ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanowej, w stosownym momencie będzie realizowane i nie musi być realizowane już teraz za nasze pieniądze. Polityka zrównoważonego działania jest niezła,  a wzrost pieniędzy na kulturę jest zanotowany. Tym różnimy się od opozycji, że my staramy się pozyskać środki unijne, a nie wydajemy pieniędzy z rezerwy budżetowej. Prezydent słusznie podkreślił, że będziemy inwestować w infrastrukturę, która pozwoli uzbroić kolejne tereny, że 
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w autopoprawce budżetowej pojawiły się pieniądze na akcelerator przedsiębiorczości, a więc na te miejsca, które będą w przyszłości tworzyć wartość dodaną, będą na nas zarabiać, będą tworzyć rozwój gospodarczy w mieście. Dla nas zawsze ważniejsze jest to, aby zaprogramować działania prorozwojowe, które pozwolą miastu zyskać na budżecie i dopiero wydawać, niż jak proponuje opozycja najpierw wydajmy, a później martwmy się o deficyt. Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę wiele pozytywnych głosów na temat budżetu, także ze strony opozycji, jest to budżet dobrobytu i zgody wszystkich środowisk naszego miasta.”  Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - Przewodnicząca Klubu Radnych Platforma Obywatelska, powiedziała: „Przedstawiony do uchwalenia budżet na 2017 r. wraz  z wieloletnią prognozą finansową to dokument, który dobrze przygotowuje Miasto do pozyskania środków unijnych. Z założenia widać, że Miasto stricte na inwestycje  w tym czasie chce pozyskać 1 mld 900 mln zł. Do 2027 r. na inwestycje Miasto zamierza wydać kwotę 3 mld 25 mln zł z tego tzw. współfinansowanie unijne to są inwestycje na kwotę  2 mld 375 mln, a z tego chcemy pozyskać kwotę 1 mld 900 mln zł. Zadłużenie miasta jest na bezpiecznym i kontrolowanym poziomie. Nadwyżkę operacyjną mamy na poziomie 59 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że w poprzednich latach, zwłaszcza w 2015 roku mieliśmy najwyższy wskaźnik inwestycji na jednego mieszkańca, prawie 2 mln zł. Widać, że Miasto w budżecie na 2017 r. stawia na drogi i rozwiązania komunikacyjne. Największa inwestycja wpisana do prognozy finansowej to budowa obwodnicy południowej, a w budżecie obwodnica północna  i rozbudowa Al. Sikorskiego. Te inwestycje cieszą. Uważamy, że najważniejszą inwestycją  w przyszłej perspektywie unijnej powinno być Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne, a Miasto powinno być jej liderem. Nie można tego zaprzepaścić, musimy pozyskać na tę inwestycję środki unijne. Z zazdrością patrzymy na Łódź, gdzie powstał piękny dworzec i świetne rozwiązania komunikacyjne inwestycji dworcowych PKS i PKP. Apelujemy, aby tę inwestycję uznać za priorytetową. Poprawa dostępności komunikacyjnej w wieloletniej prognozie finansowej obejmuje prawie 275 mln zł. Jest się z czego cieszyć. Oczywiście w prognozie należałoby uwzględnić budowę wiaduktu łączącego ul. Wyspiańskiego z Hoffmanowej. Nie twierdzę, że nic się w tej sprawie nie dzieje. Istnieje dokumentacja i koncepcja funkcjonalno-przestrzenna opracowana w 2013 r. Znajduje się ona w Miejskim Zarządzie Dróg. Myślę, że jeżeli znajdzie się możliwość finansowania tej inwestycji, to Miasto złoży stosowny wniosek  i wystąpi o taką możliwość. Uważamy, że warto by było w naszym budżecie wygospodarować środki finansowe na przebudowę trzech skrzyżowań: na Pobitnym, Krakowska-Witosa oraz Powstańców Warszawy-Rejtana. Uważamy, że w przyszłorocznym budżecie powinny się znaleźć powyższe inwestycje, jak również budowa parkingów na Rycerskiej, Balcerowicza  i przy szpitalu na Lwowskiej. Cieszymy się, że w budżecie miasta znalazła się inwestycja – budowa Centrum Sztuki Współczesnej. W 2017 r. na budowę centrum przeznaczono  3,5 mln zł, a w 2018 r. 8 mln. Dziwi mnie uwaga Radnego Pana Roberta Kultysa, że Miasto daje pieniądze na renowacje zabytków kościelnych. Ponadto zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego przy Placu Wolności. Wydatki na inwestycje w tym roku to 342 mln zł, z tego 260 mln zł to zadania, które są objęte współfinansowaniem unijnym, a wysokość tych środków, które chcemy pozyskać to 180 mln zł. Należy zwrócić uwagę, że kolejnych latach Miasto chce pozyskać na inwestycje 415 mln zł  
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z funduszy unijnych przy wydatkach założonych 512 mln zł. Z tego wynika, że procent udziału środków unijnych rośnie, a Miasto liczy na uzyskanie dofinansowania na inwestycje. Zatem  w tym roku część inwestycji unijnych chce sfinansować ze środków własnych, z nadzieją, że wkrótce pozyska środki unijne. To pokazuje, że wychodzimy do przodu i wyprzedzamy ewentualne programy unijne. W budżecie na 2017 r. zostały ujęte dwie inwestycje, z których się cieszymy. Mianowicie – przebudowa basenów ROSiR oraz budowa krytego lodowiska. Mając na uwadze powyższe, nasz Klub poprze budżet oraz wieloletnią prognozę finansową.”   Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że połączenie ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanowej jest trudne do zrealizowania, ponieważ należałoby wyburzyć zbyt wiele budynków. Dodał, że w przyszłości należy pomyśleć  o połączeniu biegnącym przez ul. Cieplińskiego, w kierunku Pułaskiego wiaduktem do ul. Wyspiańskiego.   Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – dodał, że  w 2017 r. Miasto planuje zorganizować festiwal w Rzeszowie, na który przeznaczy milionowe kwoty. Dodał, że instytucje kultury mogą także pozyskiwać środki finansowe z Ministerstwa Kultury oraz środki unijne.   Radny Pan Waldemar Wywrocki – nie zgodził się z wypowiedzią Radnego Pana Roberta Kultysa dotyczącą sfery kultury. Stwierdził, że wnioski, które można zgłaszać na dotacje na kulturę nie są jednorazowe. Te działania są całoroczne, środowiska kulturalne, dzieci i młodzieży spotykają się bardzo często w domach kultury. Zauważył, że w sferze kultury dzieje się bardzo dużo. Rzeszów właśnie poprzez imprezy masowe, tj. „Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury” w ostatnich latach bardzo mocno poszedł do przodu. Przez kilka miesięcy w roku, codziennie można było zobaczyć reklamę Rzeszowa w czołowych stacjach telewizyjnych TVP, TVP2. Stwierdził, że niewątpliwie jest to sukces Rzeszowa.   Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Podczas omawiania budżetu miasta Rzeszowa na 2017 r. należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Pierwszą rzeczą, która powinna przyświecać władzom miasta Rzeszowa i na którą należy zwrócić szczególną uwagę, o której już wielokrotnie mówiliśmy i powinna być przedmiotem wzmożonego wysiłku inwestycyjnego całego miasta, to Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne. Nie ma drugiej tak ważnej inwestycji w ostatnich 25 latach w Rzeszowie. Od powstania centrum zależy, w jaki sposób Miasto będzie się rozwijało i czy będzie spełniało swoje funkcje metropolitalne. Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne to nie tylko kwestia wizerunkowa, choć ważna. Obecnie przyjeżdżający do Rzeszowa widzą jedynie zły stan naszych dworców i całego zaplecza, które powinno być jego wizytówką. Marszałek Województwa Podkarpackiego realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Podmiejska Kolej Aglomeracyjna”, którego jednym z elementów jest budowa połączenia miasta z lotniskiem. Do Rzeszowa przylatują biznesmeni, inwestorzy, którzy, jeśli powstanie połączenie miasta z Jasionką, będą przyjeżdżać do Rzeszowa, na dworzec PKP. W chwili obecnej do jakiego dworca mogą przyjechać? Myślę, że nikt z nas nie chce, aby dzisiejszy dworzec –  
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w tak złym stanie – był wizytówką miasta. Zatem chcę zwrócić uwagę na to, aby cały wysiłek inwestycyjny miasta skupić na tym zadaniu. Mamy wrażenie, że ten czas ucieka, a o RCK mówimy już od dawna. Parę lat temu mieliśmy okazję oglądać różne wizualizacje, projekty  i koncepcje jak centrum powinno wyglądać. Ostatnio w mediach pojawiły się kolejne wizualizacje na realizację tego zadania. Zwracamy się do Pana Prezydenta o to, aby przyspieszyć realizację tak bardzo ważnego dla miasta przedsięwzięcia. O tym jak ważne jest to przedsięwzięcie świadczą przykłady z całej Polski, gdzie w wielu miastach tego typu centra intermodalne, komunikacyjne i przesiadkowe są realizowane. Chociażby wybudowane za ponad 1 mld zł centrum przesiadkowe Łódź Fabryczna. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Konrad Fijołek mówił o tym, że filozofia miasta jest taka, aby nie wydawać swoich pieniędzy na realizację funkcji miasta. W budżecie Miasta na 2017 r. nie znalazły się pieniądze na budowę bloku komunalnego, socjalnego. Wszyscy wiemy, jak bardzo to zadanie jest potrzebne. Bardzo dużo osób czeka na takie mieszkania, a czas oczekiwania na nie jest długi. 31 marca br. zakończył się nabór w Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków na dofinansowanie od 30-50% na budowę mieszkań komunalnych. Chciałbym zapytać, czy Miasto aplikowało  o pozyskanie środków na ten cel? Istnieje szansa, aby część inwestycji została sfinansowana nie ze środków miasta. Miasto musi realizować różnorodne funkcje, a jedną z nich jest właśnie gospodarka mieszkaniowa. Nie omieszkam wspomnieć o krytym lodowisku. Jest to jedna  z inwestycji, na którą mieszkańcy oczekują, że powstanie, po to, żeby nie musieli jeździć do okolicznych miejscowości, np. do Dębicy. Kolejny aspekt to zadłużenie miasta. W tym roku sięga ono 733 mln zł, zaś w 2022 r. zadłużenie  miasta przekroczy mld zł. Myślę, że to są problemy, nad którymi warto się zastanowić i na które należy zwracać uwagę. Zapewniam, że nasz Klub będzie o tym konsekwentnie przypominać, zwłaszcza, że zadłużenie na jednego mieszkańca w Rzeszowie jest na wysokim poziomie. Na przykładzie innych miast, tj. Kraków, który ma ponad 3000 zł zadłużenia na mieszkańca, czy Białymstoku, porównywalnym miastem do Rzeszowa kwota zadłużenia sięga 2497 zł, to w przypadku Rzeszowa to zadłużenie na  2017 r. jest wysokie i wynosi ponad 3900 zł. Wspominam o tym po to, aby pamiętać, że tego typu problemy nad miastem „wiszą” i że w polityce miejskiej również te elementy należy brać pod uwagę przy wszelkich zamierzeniach inwestycyjnych.”  Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem, powiedział:  „O zadłużeniu mówiliśmy już wielokrotnie. Mój przedmówca ciągle w swoich wypowiedziach przytacza przykład Krakowa, który swoim zadłużeniem uciekł w spółki. Są to zatem wskaźniki zupełnie nieporównywalne i nie powinniśmy się nimi straszyć. Jeśli chodzi  o finansowanie mieszkań, to padła deklaracja z Państwa strony, że w ramach Programu „Mieszkanie Plus” będziemy jako Miasto współuczestniczyć w nim. To jest przykład na to, aby nie wydawać swoich środków teraz, tylko korzystać z tego, co jest na zewnątrz i oszczędzać pieniądze rzeszowskiego podatnika.”  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Marcina Fijołka zauważył, że temat budowy centrum komunikacyjnego poruszany był na sesjach wielokrotnie. Przypomniał, że kilka lat temu został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, 
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który obejmuje tereny, które są własnością PKP, i różnych spółek, PKS, PSK  i miejskich. Zauważył, że Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne Miasto powinno zrealizować na terenie miejskim, a nie na nienależącym do niego. Koncepcje, o których była mowa były opracowywane głównie przez studentów i PKS. Zwrócił uwagę na fakt, że dopóki nie dojdzie do porozumienia i zgody wszystkich właścicieli gruntów, na których ma być realizowana inwestycja, to będzie ona trudna do zrealizowania. Dodał, że Miasto posiada koncepcję budowy RCK i będzie dążyć do jego realizacji oraz, że brana jest pod uwagę koncepcja, która połączy dworzec PKS, PKP, komunikacji miejskiej z taksówkami, rowerami i stworzy intermodalny dworzec.   Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że Miasto prowadzi rozmowy z Marszałkiem o przekazanie terenu, na którym ma być zrealizowana inwestycja. Zapewnił, że z chwilą przejęcia terenu Miasto przystąpi do jej realizacji.   Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiadając, wyjaśniła:  „W 2003 r. na kulturę Miasto przeznaczyło kwotę 3 mln 200 tys. zł, co stanowiło 1,1%. Dzisiaj mamy 16 mln 800 tys. zł i stanowi to 1,8% budżetu. Ten procent w porównaniu z innymi miastami w Polsce jest mylący. Dzietność w naszym mieście powoduje, że słupek oświaty  w Rzeszowie jest bardzo wysoki w stosunku do innych miast. Na oświatę przeznaczono  400 mln zł, na pomoc społeczną, w tym „Program 500+” 200 mln zł. To daje razem  600 mln zł. W innych miastach te kwoty są znacznie mniejsze. Nie powinniśmy mieszkańców straszyć zadłużeniem. Na 2016 r. w budżecie mamy minus. W br. obniżymy dług o 42 mln zł. Nie jest tak, że dług jest źródłem finansowania naszych inwestycji. W okresie 2003 – 2017 na inwestycje Miasto wydało 2 mld 800 mln zł wyłączenie z budżetu. Gdyby było tak, że ta kwota sfinansowana była w 80% z kredytu byłoby źle. Proszę zauważyć, że przyrost długu jest  650 mln zł i stanowi to tylko 23% całości inwestycji. Środki unijne to 1 mld zł, co stanowi 35% finansowania inwestycji. Bardzo istotny fakt to to, że z dochodów własnych w tym okresie  2003-2017 na inwestycje wydaliśmy 1,070 mld zł, czyli więcej niż pozyskaliśmy środków unijnych. To stanowi o naszej sile. Poziom długu nie jest niski, ale racjonalny. Jeżeli porównujemy miasta pomiędzy sobą, to musimy spojrzeć na sposób prowadzenia inwestycji. Wiele miast powołuje spółki do prowadzenia inwestycji, a więc dług nie jest wykazany  w budżecie tylko w spółkach. Uważam, że na tę chwilę nie ma powodów do niepokoju.”  Radny Pan Witold Walawender – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Marcina Fijołka, powiedział: „Z jednej strony Klub Radnych PiS chce wybudować wiadukt pomiędzy ul. Wyspiańskiego a Hoffanowej, kryte lodowisko, bloki komunalne, RCK a z drugiej strony jest zaniepokojony rosnącym zadłużeniem. Tak się nie da. Żeby cokolwiek zrobić trzeba wydać, a co za tym idzie wzrasta zadłużenie.”  Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Dobrze, że w budżecie Miasta na 2017 r. zabezpieczono środki finansowe na wspieranie zabytków kościelnych. Przez takie działania chronimy nasze 
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dziedzictwo i podtrzymujemy tradycję. Podzielam zdanie kolegi Radnego Pana Roberta Kultysa, że środki przeznaczone na kulturę są zbyt małe. Martwią mnie trzy kwestie. Po raz ośmy obchodzić będziemy na Podkarpaciu Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Program tegorocznych uroczystości organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Pana Władysława Ortyla i medialnym patronatem, m.in. „Podkarpackiej Historii” jest bardzo rozbudowany. Co roku Miasto wspierało organizację obchodów. Z uzyskanych przez mnie informacji wynika, że Miasto ma przekazać na organizację tych uroczystości w 2017 roku. symboliczną kwotę 1000 zł, zaś wniosek opiewał na 10 tys. zł. Ponadto Miasto nie podjęło jeszcze działań zmierzających do złożenia wniosku do Marszałka o uzyskanie dotacji na uporządkowanie terenu przy cmentarzu na ul. Dołowej. Termin złożenia wniosku upływa  28 lutego 2017 r. Niewątpliwie najważniejszą imprezą kulturalną, przewidzianą na Podkarpaciu, będzie spotkanie Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbędzie się w Rzeszowie w 2017 r. Myślę, że Rzeszów powinien być liderem tego wydarzenia, które powinno zostać wpisane w kalendarz imprez cyklicznych.”  Radny Pan Robert Homicki – stwierdził, że „Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość do znudzenia powtarzają o zadłużeniu miasta, tymczasem sami chcą pieniądze rozdawać na lewo i prawo. Jak nie na bezpłatne przejazdy MPK, to na darmowe mieszkania, czy sprzedaż działek za 1 procent wartości. Jest to klasyczna demagogia i zabieg socjotechniczny.”  Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Wieloletnia prognoza finansowa jest przygotowana bardzo dobrze. Prawidłowo zakłada wzrost dochodów i wydatków. Natomiast niepokoi mnie jedno, że wskaźnik tempa wzrostu PKB waha się w przyszłych latach  w granicach 2,7-2,8%. Przy takim wzroście PKB w kraju trudno jest prowadzić rozwój miast i gmin. W Rzeszowie wskaźnik ten jest wysoki i osiąga 58%. Struktura wydatków na zadania miasta zakłada i bardzo precyzyjnie daje szansę dla wszystkich ( w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, szkolnictwa). W budżecie zarezerwowano 430 mln zł na inwestycje i 468 mln zł na wydatki majątkowe. To bardzo dobrze, ponieważ wydatkowane pieniądze wrócą z powrotem do wykonawców, którzy produkują materiały budowlane, narzędzia, transport, to cała gama, która jest związana z gospodarką. Zapewniamy w budżecie to, co jest potrzebne do tego, żeby realizować cele społeczne, gospodarcze, administracyjne, a wszystkie pieniądze przeznaczamy na inwestycje twarde, czyli te, które pozostają w mieście. To wszystko nakręca koniunkturę ekonomiczną. Z przeprowadzanych opinii zewnętrznych w zakresie gospodarki, Rzeszów znajduje się w pierwszej dziesiątce. Powinniśmy się tym cieszyć.”  Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „Nasze Miasto nie jest w stagnacji, jest w stałym rozwoju. Jak powiedziała Pani Skarbnik w 2017 roku nastąpi wzrost dochodów szczególnie  z PIT-u i CIT-u oraz ze środków, które możemy pozyskać z unii europejskiej. Nie możemy mówić, że cały czas zadłużamy Miasto, ponieważ od dziesięciu lat nasze finanse są płynne, posiadamy środki finansowe na inwestycje celowe. Sukcesem miasta jest to, że realizując jakiekolwiek inwestycje szuka środków zewnętrznych. Pieniędzy nie przejadamy, nie są one skonsumowane tylko wracają w postaci inwestycji a inwestycje to aktywa. To jest ten majątek miasta, który tworzymy. W budżecie na 2017 rok znajduje się wiele drobnych pozycji w zakresie 
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poprawy jakości zamieszkiwania, poprawy czystości powietrza. Dzisiaj cała Polska żyje działaniami związanymi z poprawą jakości powietrza. To jest nasze zdrowie.”  Radny Pan Waldemar Kotula – zauważył, że budżecie miasta na 2017 rok zostało  uwzględnionych niewiele wniosków, które zgłosili mieszkańcy oraz rady osiedli podczas spotkań z Prezydentem. Zapytał, ile z 37 wniosków złożonych przez Radę Osiedla Zwięczyca zostało uwzględnionych w budżecie miasta na 2017 r?  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Zwięczyca została włączona do Rzeszowa w 2008 r. Do tej pory na to osiedle zostało wydanych 65 mln zł. Mieszkańcy żądają, aby wszystkie wnioski zostały zrealizowane natychmiast. Nie da się zrobić wszystkiego na raz, czy to z powodu braku środków, czy też braku możliwości wejścia w teren. Wnioski zgłaszane przez mieszkańców są realizowane w granicach 50%. Realizacja pozostałych wniosków przesuwana jest na lata kolejne. Miasto realizuje także wiele inwestycji na tym terenie, które nie są zgłaszane przez mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że na terenie Zwięczycy jest wiele potrzeb, jednakże inwestycje należy rozłożyć w czasie.”  Radny Pan Marcin Fijołek – zwrócił uwagę na zbyt małe kwoty zarezerwowane  w budżecie na rewitalizację i modernizację parków w Rzeszowie.   Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – stwierdził, że kwota zadłużenia miasta  w przeliczeniu na jednego mieszkańca w przyszłym roku wyniesie 3,9 tys. zł. Dodał, że Miasto nie potrafi ustalić priorytetów w budżecie i działaniach. Rzeszów, jako miasto wojewódzkie powinno być liderem w realizacji większych inwestycji,  tj. budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego czy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.   Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował, aby Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość przygotowali listę przedsięwzięć strategicznych, które chcieliby wpisać do budżetu miasta, wraz z propozycją kwot.  Radny Pan Wiesław Buż – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Waldemara Kotuli, wyjaśnił, że spotkania Prezydenta z mieszkańcami mają na celu przedstawienie sprawozdania z działalności Prezydenta i Rady Miasta mieszkańcom Rzeszowa, a także wzięcie pod uwagę zgłaszanych przez mieszkańców wniosków przy konstruowaniu budżetu miasta na lata kolejne.  Radny Pan Grzegorz Koryl – zauważył, że „rolą opozycji nie jest chwalenie budżetu, tylko wyszukiwanie w nim mankamentów oraz obszarów, które można w nim poprawić.” Poprosił o otworzenie strefy na Dworzysku i przyspieszenie prac związanych z budową drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską wraz z budową wiaduktu nad  ul. Warszawską.   
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że prowadzone są rozmowy ze Starostą Rzeszowskim oraz Agencją Rynku Rolnego odnośnie obniżenia cen gruntów w strefie Dworzysko. Dodał, że cena za 1ar jest zbyt wysoka, wynosi  19 tys. zł. Ze względu na tę cenę wielu inwestorów zrezygnowało z realizacji inwestycji na terenie strefy.  Radny Pan Janusz Micał – stwierdził, że zaproponowany przez Prezydenta budżet miasta na 2017 r. jest bardzo dobry i rozwojowy. Dodał, że najbardziej cieszą duże inwestycje na południu miasta, czyli budowa drogi wojewódzkiej do  S19 i przebudowa ulicy Podkarpackiej.   Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek o zamknięcie listy mówców.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z brakiem sprzeciwu ze strony Radnych uznał, że Rada zaakceptowała wniosek o zamknięcie listy mówców. Zauważył, że istnieje problem parkowania samochodów przez pacjentów oraz odwiedzających przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz przy Szpitalu Miejskim na ul. Rycerskiej.  Stwierdził, że parking przy szpitalu na  ul. Lwowskiej jest wykorzystywany jako „Park & Ride”. Przyjezdni chcąc zaoszczędzić na opłatach parkingowych, zostawiają na nim samochody i przesiadają się na transport miejski. Dodał, że analogiczna sytuacja występuje przy szpitalu miejskim. Zasugerował, aby Miasto podjęło rozmowy z Marszałkiem na temat budowy na tych terenach parkingów wielopoziomowych. Zaapelował do Prezydenta, żeby zanim złoży wniosek o dofinansowanie Klasztoru O. Bernardynów zapytał, kiedy Miasto odzyska Pomnik Czynu Rewolucyjnego.   Radny Pan Robert Kultys – ponowił wniosek o przesunięcie kwoty w wysokości  340 tys. zł z rezerwy budżetowej na opracowanie dokumentacji na budowę wiaduktu łączącego ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanową:  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że ze względu na wzmożony ruch w południowej części Rzeszowa zasadnym jest budowa mostu w tym rejonie, od ul. Jarowej do ul. Jana Pawła II oraz mostu w rejonie kładki na Budziwoju w kierunku Boguchwały.   Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Pana Roberta Kultysa o przesunięcie kwoty w wysokości 340 tys. zł z rezerwy budżetowej na opracowanie dokumentacji na budowę wiaduktu łączącego ul. Wyspiańskiego  z ul. Hoffmanowej:  Powyższy wniosek nie uzyskał akceptacji. Za wnioskiem głosowało  9 radnych, 12 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
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 Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał:  Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2017 (wraz z autopoprawkami) została przyjęta 14 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawkami) została przyjęta 14 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  Ogłoszono 15-minutową przerwę.  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 17 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 14 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących.  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 18 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. została przyjęta 14 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 5 głosach wstrzymujących.  Ad. 5 Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2017 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 
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 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2017 r. została przyjęta jednomyślnie 16 głosami „za”.  Ad. 6 Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2017 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 20 do protokołu).   Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu  w 2017 r. została przyjęta jednomyślnie 19 głosami „za”.  Ad. 7 Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że  najbliższa sesja Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 r. rozpocznie się spotkaniem opłatkowym. Dodał także, że na sesji zostanie powołana doraźna Komisja ds.  Budżetu Obywatelskiego.  Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaprosił na pokaz przedpremierowy filmu pt. „Żużel”.  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował: „Rzeszów uzyskał I miejsce w Rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia Gmina miejska. Ponadto Rzeszów został liderem w rankingu „się żyje bezpieczenie" serwisu Otodom, opracowany na podstawie pierwszego w Polsce tak szeroko zakrojonego badania poziomu życia. Rzeszów osiągnął imponujący wynik 5,77. Najlepiej wypadły dzielnice: Pułaskiego (6,14), Nowe Miasto (6,10) i Paderewskiego (6,09). Wynik ten jest efektem konsekwentnych, wieloletnich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, tj.: stałe dofinansowywanie policji, które pozwoliło zwiększyć liczbę patroli i odpowiednio wyposażyć funkcjonariuszy, a także zintegrowany z komunikacją miejską rzeszowski monitoring. Ponadto naukowcy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową po raz dwunasty przygotowali analizę atrakcyjności Polski dla zagranicznych inwestorów. Jej efektem jest raport, w którym w pięciostopniowej skali oceniono poszczególne miasta i regiony. Poprzez atrakcyjność inwestycyjną autorzy opracowania rozumieją zdolność danego miejsca do przyciągnięcia do siebie zagranicznych firm, poprzez różnego rodzaju korzyści. Im jest ich więcej, tym inwestor w przyszłości osiąga wyraźniejsze korzyści. Z analizy wynika, że najbardziej atrakcyjne miejsca to głównie podregiony o charakterze metropolitalnym. Ich ośrodkami są największe polskie miasta.  



22  

W pięciostopniowej skali ocen Rzeszów i jego okolica otrzymały w tym aspekcie najwyższą notę. O jeden stopień niżej oceniono południową i wschodnią część regionu, a 3 na 5 punktów to nota północnej części województwa. Gmina Miasto Rzeszów zdobyła nagrodę I STOPNIA i tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2015 za inwestycję - zespół oświatowy przy  ul. Bł. Karoliny w kategorii Oświata i Kultura w konkursie organizowanym przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Miasto Rzeszów zostało wyróżnione najwyższą nagrodą europejską na rzecz czystego transportu miejskiego - CIVITAS AWARD 2016 w Kategorii I „INNOWACJE TECHNICZNE” - za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS. Miasto udowodniło, że jest wzorem doskonałości, który inspiruje i służy jako model do prowadzenia i stymulowania dalszego rozwoju inicjatywy zrównoważonej mobilności w Europie. Poprzez ciągłe konsultacje z ekspertami oraz lokalnymi interesariuszami, Miasto z powodzeniem zaplanowało, wdrożyło i oceniło funkcjonowanie polityki transportowej. Jako zwycięzcy nagrody CIVITAS, Komisja Europejska przyznaje, że Miasto jest jednym z najlepszych w Europie, w tworzeniu realnego wpływu na dobrobyt obywateli europejskich. Wyróżnienia CIVITAS AWARDS 2016 przyznane zostały w czterech kategoriach (innowacje techniczne, partycypacja społeczna, Miasto Roku CIVITAS, Przeobrażenie CIVITAS), związanych z wdrażaniem zrównoważonych systemów mobilności miejskiej. Statuetki oraz dyplomy, podpisane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Politycznego Komitetu Doradczego CIVITAS, zostały wręczone Laureatom 29 września  2016 r., podczas dorocznej konferencji CIVITAS Forum, która w tym roku odbyła się w dniach 28-30 września br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. CIVITAS Forum to platforma wymiany pomysłów i doświadczeń wśród zrzeszonych w sieci miast, które rozwijają ambitne, zrównoważone środowiskowo, strategie funkcjonowania transportu miejskiego. Wspólnie organizowane wydarzenia szkoleniowe pozwalają dzielić się wiedzą  i wzajemnie inspirować do rozwoju w obszarze miejskiej mobilności. CIVITAS Forum to inicjatywa na rzecz czystszych i bardziej przyjaznych miast, współfinansowana przez Unię Europejską. W tegorocznych obradach, które odbyły się w trakcie międzynarodowej konferencji CIVITAS Forum w Gdyni gościło ponad 600 uczestników z całej Europy.”  Radna Pani Maria Warchoł – poinformowała, że 7 grudnia br. uczestniczyła  w konferencji pn: „Szkoła - bezpieczeństwo ponad wszystko" zorganizowanej przez Instytut Analizy Ryzyka.  Radny Pan Sławomir Gołąb – zawnioskował o uzupełnienie składu Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa  i zgłosił swoją kandydaturę.  Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – poinformował, że w listopadzie  br. odbyła się ogólnopolska konferencja pn: „Pracownia Miast: Rzeszów” – innowacje nie mają granic.  Zamknięte warsztaty zorganizowano dla mieszkańców nowych dzielnic, twórców start-upów, architektów, studentów i informatyków, którzy 
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wspólnie zastanawiali się nad rolą nowych dzielnic w Rzeszowie oraz wizją miasta za 10 i 15 lat. Partnerami wydarzenia byli Miasto Rzeszów oraz Politechnika Rzeszowska.  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że w dniach 24 – 25 listopada 2016 roku w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się seminarium pn. „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy”. Impreza zgromadziła ponad 110 uczestników (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy). Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Gmina Miasto Rzeszów. Patronat nad seminarium objął Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc. Podczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi implementacji  i użytkowania RIST (Rzeszowski Inteligentny System Transportowy) i innych tego typu systemów. Jednocześnie Gmina Miasto Rzeszów zaprezentowała przedsięwzięcia składające się na Rzeszowski Program Transportowy (w ramach których wdrożono RIST),  tj. projekty: „Budowa sytemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa  i okolic”, „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” oraz „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”. Dodał, że uczestniczył także w konferencji poświęconej „Smart City”, która odbyła się  w Dubaju.  Radny Pan Wiesław Buż – zawnioskował o uzupełnienie składu Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa  i zgłosił swoją kandydaturę.  Radny Pan Grzegorz Koryl – poprosił o uczczenie minutą ciszy ofiar zamachu  w Berlinie.  Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zaproponował, aby w porządku obrad sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się 31 stycznia 2017 r. został ujęty punkt dotyczący działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie.  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że został rozstrzygnięty konkurs o Kryształową Cegłę. W XIV edycji konkursu zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin nagrodzono apartamenty przy Al. Powstańców Warszawy 18 w Rzeszowie z siłownią, basenem, sauną i placem zabaw dla dzieci.   Radna Pani Grażyna Szarama – poinformowała, że uczestniczyła w dwóch konferencjach pedagogicznych pt.: 
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 „Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy”, która określała rolę rady rodziców w polskim systemie oświaty oraz 
 „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”.  Ad. 8 Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXV/1/2016, stanowi załącznik nr 21 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na  2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie została przyjęta jednomyślnie 23 głosami „za”.  Ad. 9 Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXV/2/2016, stanowi załącznik nr 22 do protokołu).  Radna Pani Grażyna Szarama – zauważyła, że coraz więcej pojawia się informacji  o zanieczyszczeniu powietrza w mieście. W grudniu aż pięciokrotnie na terenie Rzeszowa odnotowano najgorszy indeks jakości powietrza. Najgorzej było 16 i 20 grudnia, gdzie mapki wskazujące indeks jakość powietrza miały kolor czerwony. Oznacza to, że w tych dniach nad miastem unosił się smog – zalegająca nad miastem mgła, składająca się z rozmaitych zanieczyszczeń, które mieszkańcy produkują np. gdy palą w swoich piecach niedozwolone śmieci lub gdy używają do ogrzewania paliwa lub węgla bez odpowiednich atestów. Niski indeks jakości powietrza jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i osób starszych, które są podatne na zachorowania górnych dróg oddechowych. Zaproponowała, aby informacje  o jakości powietrza były zamieszczane na stronach Urzędu Miasta, by mieszkańcy wiedzieli, kiedy zagrożenie jest największe.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odczytał fragment streszczenia Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa o treści: „Na szczególną 
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uwagę zasługuje fakt, iż niniejszy POŚ nie uwzględnia zadań z poszczególnych obszarów interwencji ujętych w odrębnych dokumentach strategicznych tj. Programie ochrony środowiska przed hałasem, Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanych z osiągnięciem krajowego celu reedukacji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych, Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rzeszowa, planie gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.” Stwierdził, że ww. programy to zestaw obszernych dokumentów, które opisują nasze zamierzenia w tej materii. Zauważył, że problem z powietrzem mamy w całej Polsce. Rzeszów nie jest w jakiejś dramatycznej sytuacji w porównaniu z innymi miastami, co nie znaczy, że jest dobrze, gdyż ten stan powietrza się nie poprawia. W dużym stopniu źródła zanieczyszczeń leżą poza miastem. Dodał, że jest to kwestia niskiej emisji spalania w kotłach centralnego ogrzewania różnego rodzaju odpadów. Poinformował, że Rzeszowski Obszar Funkcjonalny przygotowuje działania, które mają zmierzać do znalezienia sposobu i środków na wymianę pieców i poprawę powietrza w mieście. Zapytał, czy w najbliższym czasie Miasto znajdzie środki na finansowanie wymiany pieców węglowych i jaki będzie procent finansowania wymiany przez Miasto?  Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że w czwartym kwartale  2017 r. Miasto ma otrzymać od Marszałka środki na realizację programu polegającego na likwidacji pieców węglowych. Poinformowała, że Wydział Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa prowadzi inwentaryzację wszystkich źródeł ciepła na terenie Rzeszowa. Powiedziała, że odnotowano 6,8 tys. pieców na terenie Rzeszowa, a 286 właścicieli zgłosiło chęć ich wymiany. Dodała, że poziom finansowania wymiany pieców to 85% kwoty od Marszałka, pozostałe 15% to wkład własny.  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Temat czystości powietrza jest bardzo ważny i bezwzględnie trzeba zrobić wszystko, aby poprawić jego stan. Dodał, że za wszelką cenę trzeba wyrzucić z centrum stare autobusy, które przyjeżdżają spoza miasta, ponieważ na 100 autobusów 60 jest niesprawnych. Oczywiście, powietrze w mieście zanieczyszcza również duża liczba spalin wydobywających się z samochodów. Rzeszów zrealizuje również największy projekt ciepłowniczy w Polsce, gdzie ciepło miejskie będzie do końca 2018 roku dostarczane do domów jednorodzinnych na osiedlach Zimowit i Drabinianka. 30-40% pytanych mieszkańców chce korzystać z takiego systemu grzewczego. Pozostali są negatywnie nastawieni do takiej propozycji. Jestem przekonany, że to chwilowe, ponieważ  świadomość mieszkańców stale rośnie. Kolejny krok na walkę z zanieczyszczonym powietrzem to zakup w 2017 roku dziesięciu elektrycznych autobusów, a w kolejnych latach nawet stu. Jest ogromnie zrozumienie taksówkarzy, którzy chcą kupić nawet 50 samochodów elektrycznych do przewozu osób.” 
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 Radny Pan Bogusław Sak – stwierdził: „Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa intensywnie pracuje nad tematem czystości powietrza i ochrony środowiska. Miasto zrobiło już wiele, aby poprawić stan powietrza, wykorzystując środki pozyskane z Programów KAWKA I i KAWKA II. W niedługim czasie wszystkie budynki komunalne będą pozbawione pieców. Kolejnym etapem będzie zachęcenie właścicieli domów jednorodzinnych do wymiany pieców poprzez stworzenie im możliwości dofinansowania tych inwestycji. Jeżeli sąsiednie gminy, należące do ROF, będą także realizowały działania w tym kierunku, to mamy nadzieję, że powietrze napływające do miasta będzie czystsze.”   Radny Pan Sławomir Gołąb – poprosił o sprawdzenie zasadności ustawienia znaków drogowych, kierujących z Rzeszowa na autostradę w kierunku Korczowej, z uwagi na długość i łatwość przejazdu.  Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że jeden znak dotyczy drogi krajowej nr 4, a drugi autostrady. Zaproponował postawienie dodatkowego znaku autostradowego w kierunku Korczowej.  Radny Pan Witold Walawender – zaproponował, aby Miasto rozpoczęło akcję edukacyjną i promocyjną dla mieszkańców domów jednorodzinnych dotyczącą prawidłowego użytkowania pieców węglowych. Zasugerował, aby na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa umieścić informację dla mieszkańców o tym, co można a czego nie wolno palić w piecach.   Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – bezdyskusyjnie przyznał, że uświadamianie mieszkańców, czym się kończy spalanie śmieci w piecach, jest bardzo potrzebne i akcję informacyjną trzeba przeprowadzić, jak najszybciej.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytała, czy Miasto planuje budowę drugiej stacji pomiaru powietrza?  Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że w 2017 roku, na terenie Rzeszowa ma powstać  jeszcze jedna stacja pomiaru powietrza. Dodała, że obecna znajduje się przy al. Rejtana na terenie osiedla Nowe Miasto.  Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:  Uchwała w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie 22 głosami „za”.    
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Ad. 10 Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXV/21/2016, stanowi załącznik nr 23 do protokołu).  Radny Pan Grzegorz Koryl – poprosił, aby w rzeszowskich szkołach została zwiększona liczba szkoleń w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.  Radny Pan Witold Walawender – poinformował, że pedagodzy szkolni współpracujący z nauczycielami często przeprowadzają szkolenia dla uczniów  o zagrożeniach, jakie są związane z zażywaniem dopalaczy.  Radny Pan Mirosław Kwaśniak – stwierdził, że w szkołach ponadgimnazjalnych jest przeprowadzana odpowiednia ilość takich szkoleń.   Radna Pani Maria Warchoł – stwierdziła: „Zażywanie przez młodzież narkotyków  i dopalaczy, w obecnych czasach, jest zjawiskiem powszechnym. Oprócz narkotyków  i dopalaczy bardzo ważnym problemem społecznym są także uzależnienia behawioralne, niezwiązane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, np. uzależnienia od gier komputerowych, komputerów czy telefonów komórkowych. Myślę, że poprzez programy  i szkolenia, powinniśmy starać się uświadamiać młodzież i rodziców, o tym, że te nawyki są złe.” Dodała, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie stosuje w swoich działaniach instrument w postaci kontraktu socjalnego, którego celem jest przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej rodziny poprzez podjęcie terapii  i prowadzenie trzeźwego trybu życia. Kontrakty zawierane są także z osobami nadużywającymi alkohol. Stwierdziła, że w 2015 r. nastąpił istotny wzrost liczby zawartych kontraktów, których zrealizowano 24, a w 2014 r. było ich 11. W związku  z powyższym zapytała, czy jest możliwość zwiększenia liczby kontraktów socjalnych?  Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych rodziny, które potrzebują pomocy są nią objęte, zatem nie ma potrzeby zwiększania ilości kontraktów.  Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:  Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii została przyjęta jednomyślnie 20 głosami „za”.  



28  

Ad. 11 Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie  ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XXXV/23/2016, stanowi załącznik nr 24 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie  ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A” została przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących.  Ad. 12 Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park” w Rzeszowie – część A. Następnie przedstawiła uzasadnienie do  ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XXXV/24/2016, stanowi załącznik nr 25 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park” w Rzeszowie – część A została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  Ad. 13 Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XXXV/26/2016, stanowi załącznik nr 26 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  
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Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została przyjęta jednomyślnie 19 głosami „za”.  Ogłoszono 15-minutową przerwę.  Ad. 14 Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa  ds. Poszerzania Granic - przedstawił projekt uchwały w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Świlcza. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XXXV/19/2016, stanowi załącznik nr 27 do protokołu).  Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Temat poszerzania miasta wraca co roku na sesję jak bumerang. Mam wrażenie, że władze Miasta ciągle zapominają o tym, w jaki sposób proces poszerzania miasta powinien wyglądać. Powinien on być poprzedzony odpowiednimi analizami ekonomicznymi, gospodarczymi, przestrzennymi i innymi ważnymi czynnikami, które mają wpływ na sposób funkcjonowania tego organizmu, jakim będzie połączona gmina oraz na jakość życia jego mieszkańców. Przy tego rodzaju uchwałach takie analizy powinny być przeprowadzone i Rada Miasta zanim podejmie jakiekolwiek decyzje w tym zakresie, powinna zapoznać się z tego typu dokumentami. Dzisiejsze uchwały nie zawierają żadnych ekspertyz  i stanowisk mieszańców Gminy Świlcza, ani też stanowiska Samorządu tejże gminy. Dlatego też trudno podejmować decyzje w sprawach, co do których Radni nie mają pełnej wiedzy.”    Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Uchwały, które zostały przedłożone Radzie to przystąpienie do konsultacji w sprawie zmiany granic. Właśnie te uchwały, zgoda Rady i przeprowadzenie konsultacji zarówno w mieście Rzeszowie, jak  i w gminach dadzą odpowiedź na pytanie, co o tym sądzą mieszkańcy. W związku z tym dzisiaj nie możemy przedstawić Radnym, co o poszerzeniu sądzą mieszkańcy, gdyż ta uchwała jest po to, aby konsultacje można było przeprowadzić. Analizy zarówno urbanistyczne, jak i dotyczące komunikacji, w większości przypadków, są prowadzone na bieżąco i do końca marca  2017 r. zostaną one przedłożone razem z wnioskiem do Wojewody. Rada Miasta Rzeszowa każdorazowo wyraża zgodę na złożenie wniosku po zapoznaniu się z jego założeniami. Zatem dzisiejsze uchwały w niczym nie przesądzają, dają tylko zielone światło do rozpoczęcia procedury. Bez rozpoczęcia procedury w grudniu nie możemy podjąć kolejnych kroków.”  Radny Pan Robert Kultys – powiedział, że przez cały okres procesu poszerzania miasta, żaden z ekspertów nigdy nie wyrażał potrzeby poszerzania go w kierunku Gminy Świlcza.   Radny Pan Stanisław Ząbek – stwierdził, że zarówno tereny Gminy Świlcza jak  i Krasnego są bardzo atrakcyjne dla Rzeszowa. Pierwsze, ze względu na rozwój 
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układu komunikacyjnego. Drugie, dla zrealizowania „Obwodnicy Południowej”,  w dalszym jej ciągu do drogi krajowej E4.  Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że Marszałek Województwa Podkarpackiego stoi na stanowisku, że Miasto powinno się poszerzać.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w imieniu Klubu Radnych Platforma Obywatelska wyraził stanowisko, że poza terenem, który sięga lotniska, to nie Miasto powinno się starać o włączenie do niego sąsiednich gmin tylko sąsiednie gminy powinny o to zabiegać. To leży w ich interesie a nie miasta. Poinformował, że Klub Radnych Platforma Obywatelska popiera poszerzanie miasta w kierunku północnym, natomiast nie poprze wniosku o przyłączenie do Rzeszowa Gminy Krasne.   Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:  Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Świlcza została przyjęta 13 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.  Ad. 15 Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa  ds. Poszerzania Granic - przedstawił projekt uchwały w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XXXV/22/2016, stanowi załącznik nr 28 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne nie została podjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 13 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.  Ad. 16 Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Poszerzania Granic - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XXXV/18/2016, stanowi załącznik nr 29 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa została przyjęta  15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 10 głosach wstrzymujących. 
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Ad. 16a Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta jednomyślnie  21 głosami „za”.  Ad. 17 Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie, na okres od 4 lutego 2017 r. do 3 lutego 2018 r. przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXXV/14/2016, stanowi załącznik nr 31 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie, na okres od 4 lutego 2017 r. do 3 lutego 2018 r. przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie została przyjęta 17 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.  Ad. 18 Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG”  Sp. z o. o. w Tyczynie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
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(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXXV/3/2016, stanowi załącznik nr 32 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczanej wody  i odprowadzanych ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie została przyjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym  i 1 głosie wstrzymującym.  Ad. 19 Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z o. o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXXV/4/2016, stanowi załącznik nr 33 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z o. o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146 została przyjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.  Ad. 20 Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: B. Chrobrego i Warneńczyka w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XXXV/6/2016, stanowi załącznik nr 34 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: B. Chrobrego i Warneńczyka w Rzeszowie została przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  
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Ad. 21 Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XXXV/20/2016, stanowi załącznik nr 35 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie  22 głosami „za”.  Ad. 23 Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie oraz udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty (dot. nieruchomości położonej przy  ul. Szopena). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 36 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie oraz udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty została przyjęta jednomyślnie  21 głosami „za”.  Ad. 23a Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości (Dąbrowskiego 17). Następnie przedstawił uzasadnienie do  ww. projektu uchwały (kopia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 37 do protokołu).  Radny Pan Marcin Deręgowski – zgłosił wniosek o skierowanie ww. projektu uchwały do ponownej analizy przez Komisję Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa.  Radni: Pani Jolanta Kaźmierczak i Pan Grzegorz Koryl – poparli powyższy wniosek.  Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o skierowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości do Komisji: 
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 Powyższy wniosek uzyskał akceptację. Za wnioskiem głosowało 12 radnych,  11 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.  Ad. 23b Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (z Powiatem Rzeszowskim - Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 38 do protokołu).  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 jednomyślnie 20 głosami „za”.  Ad. 23c Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (z Powiatem Rzeszowskim – Starostwem Powiatowym). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 39 do protokołu).  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 jednomyślnie 23 głosami „za”.  Ad. 24 Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXV/17/2016, stanowi załącznik nr 40 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  
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Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów została przyjęta jednomyślnie 21 głosami „za”.  Ad. 25 Pan Jerzy Jęczmienionka – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa („Bulwar  WSK Rzeszów”). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XXXV/25/2016, stanowi załącznik nr 41 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił wnioski o: 
 zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 36 – projektu uchwały powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Rzeszowa ds. nadawania i zmiany nazw ulic, parków i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Gminy Miasta Rzeszowa; 
 rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 26a – projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego  i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa.  Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek przeciwny.  Przystąpiono do głosowania nad wnioskami zgłoszonymi przez Radnego Pana Wiesława Buża:  Wniosek zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 36 – projektu uchwały powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Rzeszowa ds. nadawania i zmiany nazw ulic, parków i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Gminy Miasta Rzeszowa został przyjęty jednomyślnie 22 głosami „za” (kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu).  Wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 26a – projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa  został przyjęty 13 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.   
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Ad. 26 Radny Pan Sławomir Gołąb - przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa („Bulwar im. Adama Kowalskiego”). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XXXV/5/2016, stanowi załącznik nr 43 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie 22 głosami „za”.  Ad. 26a Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego  i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa (projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu). Poinformował, że zgodnie z § 51 ust. 2 Uchwały Nr LXXX/1462/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa „Komisje składają się z 4 do 8 radnych” (…). Z uwagi na fakt, że Komisja składa się  z czterech członków poprosił o wybranie maksymalnie 4 osób.   Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił swoją kandydaturę oraz Radnych: Pana Sławomira Gołąba i Pana Roberta Homickiego.  Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosiła Radną Panią Grażynę Szaramę oraz Radną Panią Danutę Solarz.  Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła kandydaturę Pana Andrzeja Deca – Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa.  Przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami:  Za kandydaturą Radnego Pana Sławomira Gołąba głosowało 19 Radnych,  1 Radny był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.  Za kandydaturą Radnego Pana Wiesława Buża głosowało 19 Radnych,  nikt nie był przeciwny, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.  Za kandydaturą Radnego Pana Roberta Homickiego głosowało 14 Radnych,  8 Radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.  
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Za kandydaturą Radnej Pani Grażyny Szaramy głosowało 11 Radnych,  3 Radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.  Za kandydaturą Radnej Pani Danuty Solarz głosowało 10 Radnych,  3 Radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.  Za kandydaturą Radnego Pana Andrzeja Deca głosowało 8 Radnych,  6 Radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.  Do składu Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa powołano Radnych: Pana Wiesława Buża, Pana Sławomira Gołąba, Pana Roberta Homickiego, Panią Grażynę Szaramę.  Ad. 27 Pan Henryk Wolicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych  i publicznych gimnazjów w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do  ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXXV/9/2016, stanowi załącznik nr 45 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie 20 głosami „za”.  Ad. 28 Pan Henryk Wolicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do  ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXXV/15/2016, stanowi załącznik nr 46 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej  Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.     
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Ad. 29 Pan Henryk Wolicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 47 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia  z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.  Ad. 30 Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia części ulicy Józefa Poniatowskiego w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik  nr 48 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie zaliczenia części ulicy Józefa Poniatowskiego  w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.  Ad. 31 Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2017 rok. Następnie przedstawił uzasadnienie do  ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem,  przedstawiony na druku XXXV/10/2016, stanowi załącznik nr 49 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2017 rok została przyjęta jednomyślnie 16 głosami „za”.   
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Ad. 36a Radny Pan Mirosław Kwaśniak - przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. dyr. MZD). Następnie przedstawił uzasadnienie do  ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 50 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednomyślnie  14 głosami „za”.  Ad. 36b Radny Pan Mirosław Kwaśniak - przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. Komendanta Straży Miejskiej). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 51 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednomyślnie  15 głosami „za”.  Ad. 32 Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w zakresie rozwoju niskoemisyjnego  i przyjaznego środowisku systemu transportowego w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet  2.1: Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury (granty standardowe). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,  przedstawiony na druku XXXV/11/2016, stanowi załącznik nr 52 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  w zakresie rozwoju niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku systemu transportowego w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 2.1: Poprawa i rozwój usług transportowych  i infrastruktury (granty standardowe) została przyjęta jednomyślnie 19 głosami „za”.    
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Ad. 33 Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w zakresie wspierania i rozwoju usług socjalnych dla osób niepełnosprawnych, w tym doposażenia instytucji zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 3.1: Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych (granty standardowe). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,  przedstawiony na druku XXXV/12/2016, stanowi załącznik nr 53 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  w zakresie wspierania i rozwoju usług socjalnych dla osób niepełnosprawnych,  w tym doposażenia instytucji zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 3.1: Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych (granty standardowe) została przyjęta jednomyślnie  15 głosami „za”.  Ad. 34 Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w zakresie rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego im. Solidarności zlokalizowanego między ulicami Gen. J. Dąbrowskiego, Z. Chrzanowskiej i Gen. M. Langiewicza w Rzeszowie, w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet  1.1: Promocja kultury lokalnej i historii (granty standardowe). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,  przedstawiony na druku XXXV/13/2016, stanowi załącznik nr 54 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  w zakresie rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego im. Solidarności zlokalizowanego między ulicami Gen. J. Dąbrowskiego, Z. Chrzanowskiej  i Gen. M. Langiewicza w Rzeszowie, w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 1.1: Promocja kultury lokalnej i historii (granty standardowe) została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.  
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Ad. 35 Pan Paweł Potyrański – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dziedzictwo Wschodu. Transgraniczne dziedzictwo kulturowe i historyczne jako efektywne narzędzie promocji  i współpracy” w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 1.1: Promocja kultury lokalnej i historii (granty standardowe). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,  przedstawiony na druku XXXV/16/2016, stanowi załącznik nr 55 do protokołu).  Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dziedzictwo Wschodu. Transgraniczne dziedzictwo kulturowe i historyczne jako efektywne narzędzie promocji i współpracy” w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet  1.1: Promocja kultury lokalnej i historii (granty standardowe) została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.  Ad. 37 Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła sprostowanie do informacji, którą przedstawiła na XXXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 listopada 2016 r., w której poinformowała Radnych, że Pan Ireneusz Dzieszko nie wykonał postanowienia Sądu Okręgowego  w Rzeszowie. Dodała, że podana przez nią informacja była niepełna, a pozwany wywiązał się z postanowienia Sądu i we wskazanym terminie opublikowano  w gazecie przeprosiny dla Gminy Miasto Rzeszów za mówienie przez niego nieprawdy. W związku z powyższym przeprosiła Pana Ireneusza Dzieszko za zaistniałą sytuację.  Podczas XXXV sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:  Interpelacja Nr XXXV/1/2016 – pisemna   „Zwracam się z prośbą o wykonanie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Wiktora (obok skrzyżowania z ul. Pleśniarowicza). Jest to przejście bardzo niebezpieczne. Dochodzi tam bardzo często do stłuczek i potrąceń pieszych. Należałoby także przeanalizować prawidłowość wyjazdów z hipermarketu Bi1, ponieważ samochody wyjeżdżające spod sklepu zasłaniają pieszych wchodzących na przejście.”  Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Danuta Solarz 
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 Interpelacja Nr XXXV/2/2016 – pisemna  „W imieniu mieszkańców ul. Warzywnej, a także pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie wnoszę - w celu poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - o ograniczenie możliwości parkowania poprzez postawienie kwietników betonowych bezpośrednio przy skręcie w ulicę Warzywną. Poprawi to widoczności kierowców włączających się do ruchu w ul. Wierzbową.”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Bogusław Sak  Interpelacja Nr XXXV/3/2016 – pisemna   „Proszę o poprawienie widoczności przejść dla pieszych na Osiedlu Przybyszówka  w okolicy kościoła, szkoły oraz Domu Kultury poprzez pomalowanie pasów czerwoną farbą. Taki wniosek zgłosiła Rada Osiedla Przybyszówka na spotkaniu z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg Panem Piotrem Magdoniem.”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Grzegorz Koryl  Interpelacja Nr XXXV/4/2016 – pisemna  1. „ Zwracam się z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2017 r. środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Truskawkowej na Osiedlu Staroniwa. 2. W imieniu mieszkańców proszę o wykonanie przejścia dla pieszych w okolicy  ul. Potokowej na „sięgaczu” do ulicy Jana Wywrockiego. 3. Proszę również aby w sezonie zimowym na ulicy Truskawkowej, przy włączaniu się  do ul. Jana Wywrockiego służby drogowe sypały solą. Mieszkańcy zgłaszają brak takich działań na ostatnich 50 metrach tej ulicy (chodzi o płyty drogowe).”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Wywrocki  Interpelacja Nr XXXV/5/2016 – pisemna  1. „W imieniu Rady Osiedla Gen. Wł. Andersa serdecznie proszę o realizację wniosków Rady, tzn: 
 budowa drogi przeciwpożarowej do bloków ul. Mikołajczyka 1-9; 
 wykonanie parkingu przed blokiem Mikołajczyka 16; 
 remont chodnika wzdłuż bloków Krakowska 18E i F w kierunku WSIiZ. 2. W imieniu Osiedla Baranówka serdecznie proszę o remont parkingu przy  ul. Miłocińskiej. 
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3. W imieniu Osiedla Miłocin proszę o budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu etap  I, II, III.”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Witold Walawender  Interpelacja Nr XXXV/6/2016 – pisemna  „W imieniu Osiedla Franciszka Kotuli serdecznie proszę o realizację zadań (wniosków mieszkańców) na ww. osiedlu, tj.: 
 budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku  ul. Żmigrodzkiej; 
 budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty; 
 uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych; 
 uzbrojenie terenów ul. Bł. Karoliny, Pańskiej, Ustrzyckiej, Krajobrazowej i Szewskiej.”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Witold Walawender  Interpelacja Nr XXXV/7/2016 – pisemna   „Proszę o przedstawienie informacji nt. aktualnego harmonogramu realizacji rozbudowy Hali Sportowej na Podpromiu.”  Autor: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa p. Konrad Fijołek  Interpelacja Nr XXXV/8/2016 – pisemna   „W związku z otrzymaną od mieszkańców informacją ws. zniszczonych schodów pomiędzy ulicami Nowosądecką a Leską na Osiedlu Fr. Kotuli, którymi dzieci uczęszczają  do przedszkola i szkoły, zwracam się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie na czyim terenie znajdują się wspomniane schody oraz podjęcie interwencji w sprawie ich naprawy (przez służby miejskie lub spółdzielnię mieszkaniową).”  Autor: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa p. Konrad Fijołek  Interpelacja Nr XXXV/9/2016 – pisemna  „W związku z docierającymi do mnie sygnałami ze strony mieszkańców, zwracam się  z zapytaniem, czy na tablicach zmiennej treści możliwe jest wyświetlanie poszerzonego spektrum komunikatów, np. o występującym oblodzeniu czy wypadku na ulicy itp.”  Autor: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa p. Konrad Fijołek   
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Zapytanie Nr XXXV/10/2016 – pisemne  1. „Proszę o informację, co będzie realizowane w ramach inwestycji „Smart City Rzeszów”?; 2. Co będzie realizowane w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (Dział Rozdz. 72095 w budżecie); 3. Czy istnieje możliwość utworzenia filii domu kultury w Szkole Podstawowej Nr 10 lub zajęć dodatkowych?”  Autor: Radny Miasta Rzeszowa p. Waldemar Kotula  Zapytanie Nr XXXV/11/2016 – ustne   „Czy istnieje możliwość doświetlenia oświetleniem świątecznym Al. Piłsudskiego oraz Wiaduktu Śląskiego?”  Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Maria Warchoł      Zapytanie Nr XXXV/12/2016 – pisemne  „Zwracam się z zapytaniem: 
 czy Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę w sprawie współfinansowania budowy Sądu Okręgowego?  
 jaką kwotę Samorząd Rzeszowa chce przeznaczyć na ten cel i czy są jakieś ustalenia  w tym zakresie?  
 czy Prezydent Miasta Rzeszowa wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego podpisali stosowną umowę o wspólnym – częściowym dofinansowaniu budowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie? (czy są poczynione jakieś wspólne ustalenia?).”  Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Grażyna Szarama  Zapytanie Nr XXXV/13/2016 – pisemne  „Zwracam się z zapytaniem, czy Samorząd Rzeszowa zamierza współfinansować budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie? Posiadam informację, że Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa prowadził rozmowy z Ministrem Sportu Panem Jarosławem Stawiarskim. Jakie są efekty tych rozmów w zakresie współfinansowania budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego?”  Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Grażyna Szarama     
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Interpelacja Nr XXXV/14/2016 – pisemna  „Ponawiam prośbę o umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa informacji o stanie czystości powietrza w mieście. Ciekawe rozwiązania posiadają Kraków i Przemyśl. Coraz częściej zdarzają się dni, w których indeks jakości powietrza w skali 0-10 wynosi 10, czyli jest bardzo zły. W kategorii bardzo zły oznacza to, że jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko (czyli osoby starsze, dzieci, osoby z chorobami serca, dróg oddechowych i inne) powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Taki dzień mamy dzisiaj – na podstawie informacji zawartych na stronie www.powietrze.podkarpackie.pl. W związku z tym należy uwzględnić to zagrożenie w naszym budżecie w oparciu o prognozy ochrony powietrza, darmowe przejazdy komunikacją miejską (autobusy np. elektryczne czy też na gaz ziemny - z paliwem bezpiecznym dla środowiska). Proszę o informację w powyższej sprawie i stworzenie zakładki w BIP na temat czystości powietrza w mieście.  Autor: Radna Miasta Rzeszowa p. Grażyna Szarama  W tym miejscu uczczono minutą ciszy ofiary ataku terrorystycznego w Berlinie.  Ad. 38 Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 7 listopada 2016 r. do 4 grudnia 2016 r. (sprawozdanie stanowi załącznik  nr 56 do protokołu).   Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania.  Na XXXV sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła następujące uchwały:  1. Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2017 Nr XXXV/736/2016.  2. Uchwała Nr XXXV/737/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  3. Uchwała Nr XXXV/738/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  4. Uchwała Nr XXXV/739/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r.  5. Uchwała Nr XXXV/740/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2017 roku. 
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 6. Uchwała Nr XXXV/741/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2017 roku.  7. Uchwała Nr XXXV/742/2016 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   8. Uchwała Nr XXXV/743/2016 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa.  9. Uchwała Nr XXXV/744/2016 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  10. Uchwała Nr XXXV/745/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”.  11. Uchwała Nr XXXV/746/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park” w Rzeszowie – część A.  12. Uchwała Nr XXXV/747/2016 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  13. Uchwała Nr XXXV/748/2016 w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów  i Świlcza.  14. Uchwała Nr XXXV/749/2016 w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa.  15. Uchwała Nr XXXV/750/2016 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej,  w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów.  16. Uchwała Nr XXXV/751/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie, na okres od  4 lutego 2017 r. do 3 lutego 2018 r. przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie.  
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17. Uchwała Nr XXXV/752/2016 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody  i odprowadzanych ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie.  18. Uchwała Nr XXXV/753/2016 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z o. o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146.  19. Uchwała Nr XXXV/754/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: B. Chrobrego i Warneńczyka w Rzeszowie.  20. Uchwała Nr XXXV/755/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Rzeszowie.  21. Uchwała Nr XXXV/756/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w wieczyste użytkowanie oraz udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty.  22. Uchwała Nr XXXV/757/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.   23. Uchwała Nr XXXV/758/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.  24. Uchwała Nr XXXV/759/2016 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów.  25. Uchwała Nr XXXV/760/2016 w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa.  26. Uchwała Nr XXXV/761/2016 w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa.  27. Uchwała Nr XXXV/762/2016 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa.   28. Uchwała Nr XXXV/763/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów  w Rzeszowie.  



48  

29. Uchwała Nr XXXV/764/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie.   30. Uchwała Nr XXXV/765/2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.  31. Uchwała Nr XXXV/766/2016 w sprawie zaliczenia części ulicy Józefa Poniatowskiego w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.  32. Uchwała Nr XXXV/767/2016 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2017 rok.  33. Uchwała Nr XXXV/768/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi.  34. Uchwała Nr XXXV/769/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi.  35. Uchwała Nr XXXV/770/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w zakresie rozwoju niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku systemu transportowego w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 2.1: Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury (granty standardowe).  36. Uchwała Nr XXXV/771/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w zakresie wspierania i rozwoju usług socjalnych dla osób niepełnosprawnych, w tym doposażenia instytucji zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 3.1: Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych (granty standardowe).  37. Uchwała Nr XXXV/772/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w zakresie rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego im. Solidarności zlokalizowanego między ulicami Gen. J. Dąbrowskiego,  Z. Chrzanowskiej i Gen. M. Langiewicza w Rzeszowie, w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 1.1: Promocja kultury lokalnej i historii (granty standardowe).  38. Uchwała Nr XXXV/773/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dziedzictwo Wschodu. Transgraniczne dziedzictwo kulturowe i historyczne jako efektywne narzędzie promocji i współpracy”  w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
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Ukraina 2014-2020, Priorytet 1.1: Promocja kultury lokalnej i historii (granty standardowe).  Ww. uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 57 do nr 94 do protokołu.  Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXXV sesji Rady Miasta Rzeszowa.   Płyta CD, zawierająca nagranie audio z XXXV sesji Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik nr 95 do protokołu.  Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1525. Na tym protokół zakończono.  Protokołowała:  Anita Topolska – Kopala  Sprawdził: Dyrektor Biura Rady Miasta Rzeszowa  Mirosław Kubiak 

  Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa  Andrzej Dec 

 


