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Protokół Nr XXXIV/1/2016 

z XXXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 listopada  

2016 roku w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 

 
Na ustawowy stan 25 radnych w XXXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło 

według listy obecności 24 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia XXXIV sesji Rady 

Miasta i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i Jego Zastępców (lista 

obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, 

kierowników jednostek miejskich, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, 

Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 

przedstawicieli prasy, radia i telewizji, a także przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista 

obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  

Kolejno Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad XXXIV sesji Rady 

Miasta (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Poinformował, że 

wpłynęły wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o:  

 projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 

- jako pkt 3 a; 

 oświadczenia i informacje - jako pkt 6 a; 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki  

nr 3760/3 w obr. 222) - jako pkt 18 a; 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki  

nr 3778/3 w obr. 222) - jako pkt 18 b; 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów, na rzecz Skarbu 

Państwa (przy ul. Bł. Karoliny) - jako pkt 18 c; 

 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (dot. 

nazwy „Rondo im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”) - jako pkt 29 a; 

 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa (dot. nazwy 

„Bulwar WSK” Rzeszów) - jako pkt 29 b; 

 projekt uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rad Osiedli - jako  

pkt 33 a. 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - zapytała, kto jest inicjatorem wniosku o nadanie 

nazwy „Bulwar WSK Rzeszów”?  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział, że: „Inicjatorem 

wniosku jest WSK. Ten wniosek wpłynął do nas jeszcze w 2015 r. Natomiast sprawa się 

przeciągnęła, ponieważ chcieliśmy najpierw ustalić zasady nazewnictwa ulic. Miałem już 

interwencję ze strony WSK, dlaczego nie podejmujemy żadnej decyzji w tej sprawie.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - stwierdził: „Myślę, że ta propozycja jest 

bardzo dobra. WSK i Zelmer to były firmy, które rozwijały Miasto Rzeszów. Dlatego zasługują 

na upamiętnienie. Mój wniosek jest taki, żeby Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie nadania 

nazwy „Bulwar WSK Rzeszów.”   
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Idea pomysłu 

sprowadzała się do tego, że skoro nie ma już nazwy WSK Rzeszów, tylko jest Pratt  

& Whitney, należałoby upamiętnić tamtą historię i osoby, które były z nią związane. Teren,  

o którym mowa w projekcie uchwały, obejmuje część bulwarów nad Wisłokiem, gdzie znajduje 

się obelisk poświęcony WSK.” 

 

 Radny P. Waldemar Szumny - powiedział: „Nie mam nic przeciwko nazwie „Bulwar 

WSK Rzeszów”. Ale zastanawiąjący jest tryb rozpatrywania wniosków o nadawanie nazw ulic. 

Jedne wnioski rozpatrywane są w trybie ekspresowym, a inne bardzo długo.”   

 

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi - odpowiedział: „Wniosek o nadanie nazwy 

„Bulwar WSK Rzeszów” wpłynął do Rady Miasta w 2015 r. Wniosek czekał na rozpatrzenie 

tak długo, ponieważ był skierowany do wszystkich radnych. Wnioskodawcą była firma WSK 

Rzeszów, która obecnie zmieniła nazwę na Pratt & Whitney. Po rozmowach z wnioskodawcami, 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.”   

 

 Radny P. Witold Walawender - opowiedział się za powołaniem doraźnej komisji  

ds. nazewnictwa ulic, celem uporządkowania spraw związanych z nadawaniem i zmianą nazw 

ulic na terenie Rzeszowa.  

 

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi - odpowiedział, że Komisja rozpatruje wnioski 

o nadanie nazw ulic na terenie miasta wg kolejności ich wpływu. Zaprosił Radnego P. Witolda 

Walawendra do udziału w pracach Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  

z Samorządami Osiedlowymi. 

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - w imieniu grupy radnych, zawnioskował o wprowadzenie 

do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy na terenie 

miasta Rzeszowa (dot. nazwy „Bulwar im. Adama Kowalskiego”) - jako pkt 29 c (projekt 

uchwały wraz z mapką i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 

 

 Radny P. Robert Homicki - opowiedział się przeciwko nadawaniu nazw bulwarom.   

 

Przystąpiono do przegłosowania wniosków odnośnie zmian w proponowanym 

porządku obrad XXXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r.- jako pkt 3 a - został przyjęty 

jednogłośnie (19 głosami za). 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o punkt oświadczenia  

i informacje - jako pkt 6 a - został przyjęty jednogłośnie (19 głosami za). 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 3760/3  

w obr. 222) - jako pkt 18 a - został przyjęty jednogłośnie (22 głosami za). 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 3778/3 w obr. 222) - jako 

pkt 18 b - został przyjęty jednogłośnie (18 głosami za). 
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 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych, 

stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów, na rzecz Skarbu Państwa (przy ul. Bł. 

Karoliny) - jako pkt 18 c - został przyjęty jednogłośnie (20 głosami za). 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (dot. nazwy „Rondo im. Danuty 

Siedzikówny ps. „Inka”) - jako pkt 29 a - został przyjęty 21 głosami za, przy 1 głosie 

przeciwnym, bez głosów wstrzymujących. 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa (dot. nazwy „Bulwar WSK” Rzeszów) - 

jako pkt 29 b - został przyjęty jednogłośnie (22 głosami za). 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa (dot. nazwy „Bulwar im. Adama 

Kowalskiego”) - jako pkt 29 c - nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości 

głosów (wynik głosowania: za 12, przeciw 9, wstrzymujących 0). 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

zarządzenia ponownych wyborów do Rad Osiedli - jako pkt 33 a - został przyjęty 

jednogłośnie (15 głosami za). 
 

 Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa (z uwzględnieniem zmian):      

  

1. Informacja o podstawowych parametrach budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r.  

i Wieloletniej Prognozy Finansowej.   

2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa. 

3. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 

            3a. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 

4. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2016 r. 

5. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk  

nr XXXIV/12/2016). 

6. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk  

nr XXXIV/11/2016). 

6a. Oświadczenia i informacje.  

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/11/2016 w rejonie ul. Borelowskiego,  

ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie.  

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 167/6/2008 - „droga na Dworzysku.” 

9. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat prac nad Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego nr 139/10/2006 przy ul. Zielonej w Rzeszowie oraz 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 172/11/2008 „Nad 

Zalewem”.  
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10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/377/2015 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Granicznej i Zielonej (druk  

nr XXXIV/15/2016). 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk  

nr XXXIV/16/2016). 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

położonej przy ul. Potockiego w Rzeszowie na rzecz Parafii Greckokatolickiej  

p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty 

od ceny sprzedaży (druk nr XXXIV/3/2016). 

13. Uchwała w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasta Rzeszowa od 

Gminy Świlcza (druk nr XXXIV/7/2016). 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej przy ul. Żelaznej w Rzeszowie (druk nr XXXIV/8/2016).  

15. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Starzyńskiego  

w Rzeszowie (druk nr XXXIV/9/2016). 

16. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy Piastów. 

17. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ul. Miłocińskiej. 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

            18a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 3760/3 

                   w obr. 222). 

            18b.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 3778/3 

                   w obr. 222). 

           18c.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

              niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów, na rzecz Skarbu 

              Państwa (przy ul. Bł. Karoliny).  

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w rejonie  

ul. Porąbki. 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach 

przy ul. Baldachówka 8 w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty.  

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy 

Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

22. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy miasto Rzeszów na rok 2017, 

przedstawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o. o. w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18 (druk nr XXXIV/14/2016). 

23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak 

również trybu ich pobierania.    
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24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

25. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok (druk nr XXXIV/10/2016).    

26. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu  

pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie 

ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014 – 2020 (druk nr XXXIV/13/2016).  

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji 

rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. 

28. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

oraz pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (druk nr XXXIV/1/2016). 

29. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych (druk nr XXXIV/2/2016). 

           29a.Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (dot. nazwy 

                 „Rondo im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”). 
 

           29b.Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa (dot. nazwy „Bulwar 

                  WSK Rzeszów”). 
 

30. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących pomników przyrody (druk nr XXXIV/5/2016). 

31. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr XXXIV/4/2016). 

32. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr XXXIV/6/2016). 

33. Informacja o przebiegu wyborów do Rad Osiedli. 

            33a.Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rad Osiedli 

34.  Interpelacje i zapytania. 

35. Wolne wnioski i sprawy różne.    

(Opinie i wnioski Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad XXXIV sesji 

stanowią załącznik nr 7 do protokołu). 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  

 

Ad. 1. 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła prezentację dotyczącą projektu 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa (prezentacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu).   
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 Radny P. Marcin Fijołek - poruszył kwestię dochodów majątkowych planowanych na 

2017 rok, o których mowa w załączniku nr 13 prezentacji. Stwierdził: „Dochody mają to do 

siebie, że posiadają duży współczynnik niepewności. Powoduje to, że tak naprawdę nie wiemy 

do końca, jak będą one wyglądały. Mam prośbę o udzielenie informacji na temat tego, jak  

w tym roku były planowane dochody? Jaki był zakładany plan pod koniec 2015 r. i jaki będzie 

ostateczny wynik prognozowany na koniec tego roku?” 

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Nie pamiętam dokładnie kwot. 

Na pewno były większe. Ale to wiąże się przede wszystkim z tym, że perspektywa sięgania po 

środki unijne nie jest jeszcze „rozruszana”. Planowaliśmy łącznie 305 mln zł. Środki na 

projekty unijne były znaczące. Uważaliśmy, że programy ruszą w pierwszym półroczu,  

a najpóźniej do końca roku. Na tę chwilę, jak wiemy, udało nam się zakontraktować dwie 

inwestycje: Al. Sikorskiego i Kielanówkę. Według mojej wiedzy, w Warszawie była mowa o tym, 

że na 11 projektów w skali kraju, dwa projekty były nasze. Dlatego uważam, że jest to duży 

sukces z naszej strony. Natomiast teraz też mamy szansę na pozyskanie środków unijnych i mam 

nadzieję, że to się uda.”   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Myślę, że warto dodać, 

że opóźnienie w starcie, jeśli chodzi o wydawanie środków z bieżącej perspektywy finansowej, 

w całej Polsce jest mniej więcej jednakowe. Co więcej jest to także zjawisko ogólnoeuropejskie. 

Można domyślać się, że reguły wydawania pieniędzy unijnych i zabiegania o nie zostały przez 

Unię Europejską na tyle zmienione i skomplikowane, że ten start opóźni się.”    

 

 Radny P. Waldemar Szumny - powiedział: „Patrząc na wskaźniki zadłużenia  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca w miastach Unii Metropolii Polskich w 2015 r., widać, 

że Rzeszów wygląda nieciekawie na tle innych dużych miast. Dlatego mam prośbę do Komisji 

Ekonomiczno - Budżetowej, żeby dokonała analizy w tym temacie. Tym bardziej, że jeśli chodzi 

o tę kwestię, Rzeszów wygląda jeszcze gorzej na tle gmin sąsiednich. W trakcie konsultacji 

społecznych odnośnie poszerzania Rzeszowa byłem zapraszany na kilka zebrań sołeckich, gdzie 

pokazywano wykresy dotyczące zadłużenia w przeliczeniu na jednego mieszkańca Rzeszowa  

i okolicznych gmin. Rzeszów na tle miast Unii Metropolii Polskich wygląda bardzo źle, a jeszcze 

gorzej na tle sąsiednich gmin. Jeszcze raz apeluję, żeby Komisja Ekonomiczno - Budżetowa 

podjęła analizę odnośnie tego, jak poprawić ten wskaźnik. Chciałbym też zwrócić uwagę na 

wydatki majątkowe, które w tym roku są na fatalnym poziomie, bo w wysokości 200 mln zł.  

W związku z tym mam prośbę, żeby Komisja Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych 

przeanalizowała, jakie są możliwości przyśpieszenia niektórych inwestycji, np. budowy żłobka 

na Drabiniance. Uważam, że należy przeanalizować te kwestie i niektóre inwestycje inaczej 

zaplanować.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do wypowiedzi 

Radnego P. Waldemara Szumnego, powiedział: „Jeżeli nadmiernie zaplanujemy przychody  

i wydatki majątkowe, to nic się nie dzieje. Bo w każdej chwili, tak jak i w tym roku, możemy bez 

żadnych konsekwencji ograniczać zarówno przychody, a więc kredyty oraz dochody, czyli 

pieniądze unijne, jak i wydatki. Jeżeli tych pieniędzy nie ma, to wydatki skreślamy. Sprawa jest 

prosta. Tu nie ma żadnego zagrożenia. Myślę, że obawy Radnego P. Waldemara Szumnego są 

niesłuszne. Natomiast, tak jak mówiła Pani Skarbnik, w tym roku pieniędzy unijnych było 

niewiele, bo opóźnia się start. Z tego powodu musieliśmy zmniejszać plany, które rzeczywiście 

w porównaniu z poprzednimi latami wyglądają gorzej.”     
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 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - nawiązując do dyskusji, powiedział: „Jeżeli 

ktoś chce porównywać Rzeszów z Gminą Krasne, Gminą Trzebownisko czy Gminą Strzyżów, to 

chyba nie jest realistą. W ostatnich dziesięciu latach budżet Rzeszowa wzrósł dwukrotnie. 

Obecnie planowany jest w wysokości 1 300 mln zł. Dla porównania budżety sąsiednich gmin 

planowane są w granicach 30 - 60 mln zł. Odnoszę wrażenie, że Radny P. Waldemar Szumny 

za wszelką cenę chce zdyskredytować to, co dzieje się w Rzeszowie. Podczas dzisiejszej sesji 

zostanie zaprezentowana wypowiedź P. Andrzeja Dudy - Prezydenta RP wygłoszona podczas 

Kongresu 590, który odbył się w dniach 16 - 17 listopada br. w Centrum Kongresowo – 

Wystawienniczym w podrzeszowskiej Jasionce. Po wypowiedzi Prezydenta RP, wygłoszonej 

podczas ww. Kongresu, możemy oceniać czy Rzeszów rozwija się czy nie. Chciałbym też 

poinformować, że obecnie prowadzone są rozmowy na szczeblu ministerialnym odnośnie  

przyznania Miastu środków w wysokości 1 mld zł na realizację inwestycji. Tak jak już 

wielokrotnie tu mówiłem, podkreślam, że współpraca z rządem w tym temacie jest doskonała. 

Apeluję do Państwa, aby nie utrudniać realizacji inwestycji i nie kreować złego obrazu 

Rzeszowa. Proszę o kierowanie się dobrem Miasta i jego mieszkańców, mając na uwadze dalszy 

rozwój Rzeszowa.” 

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - zabierając głos, zapewnił, że pytania radnych 

podyktowane są troską o Miasto.  

 

 Radny P. Waldemar Szumny - stwierdził: „Nie porównywałem Rzeszowa z innymi 

gminami. Mówiłem o tym, że w trakcie konsultacji społecznych odnośnie poszerzania Rzeszowa 

byłem zapraszany na kilka zebrań sołeckich, gdzie pokazywano wykresy dotyczące zadłużenia 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca Rzeszowa i okolicznych gmin. Pokazano na nich 

wyraźnie, że Rzeszów w najbliższym czasie nie ma szansy na poszerzenie. Wskaźnik zadłużenia 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest obiektywny. To nie jest liczba ogólna, tylko 

przelicznik na jednego mieszkańca. A więc mamy tutaj do czynienia z czystą ekonomią. W swojej 

wypowiedzi opierałem się na informacjach przedstawionych przez Panią Skarbnik. Poruszając 

te kwestie, chciałem zwrócić uwagę, że od Rady Miasta zależy, co dalej zrobimy w tym temacie. 

Chciałem też dodać, że zawsze podchodzę z troską do problemów Miasta, bo zależy mi na 

rozwoju Rzeszowa. Jestem pod wrażeniem Zielonej Góry, gdzie nastąpiło połączenie z inną 

gminą. Myślę, że w przyszłej kadencji też do tego doprowadzimy tylko inną metodą.”    

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił uwagę, że przedmiotem 

obrad jest informacja dotycząca projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.  

i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, a nie dyskusja dotycząca poszerzenia 

Rzeszowa. Zaapelował do radnych o większą dyscyplinę podczas obrad.   

 

 Radny P. Konrad Fijołek - powiedział: „Chciałem odnieść się polemicznie do 

wypowiedzi Radnego P. Waldemara Szumnego. Owszem, Radny P. Waldemar Szumny opierał 

się na liczbach, stosując politykę wybiórczości i dodając do tych liczb przymiotniki. Dodawanie 

do liczb przymiotników w postaci określeń „dramatyczny wskaźnik”, „bardzo niedobra na tle 

innych sytuacja”, „wysokie zadłużenie”, „małe dochody”, powoduje, że liczby, które 

wybiorczo stosuje i wybiera Radny P. Waldemar Szumny, tworzy znany już w metodologii PiS 

obraz ruiny, jak to było wcześniej mówione o kraju, a teraz być może będzie mówione  

o Rzeszowie. Chciałem przestrzec przed mówieniem na tej sali, że jest źle, niedobrze, że jest 

dramatycznie wysoki wskaźnik zadłużenia, że brak pieniędzy, niskie wydatki inwestycyjne itp. 

Bo może to spowodować, że ministerstwa nie zaryzykują przekazania środków do Rzeszowa, 

tylko np. do Wrocławia. Chodzi o to, żeby nie przerysowywać w celach czysto propagandowych 

liczb poprzez dodawanie przymiotników i nie kreować złego obrazu naszego Miasta. Mówimy 
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o potrzebie zachowania elementarnych zasad lojalności wobec Rzeszowa. Dzisiaj dyskutujemy 

o rzetelnych liczbach i bardzo dobrych, interesujących wskaźnikach, zaprezentowanych przez 

Panią Skarbnik. Mamy bardzo dobre i ciekawe dane. Warto podyskutować na temat tego, jak 

Rzeszów wygląda na tle innych miast. Dyskusja i ciężki wysiłek Pani Skarbnik i służb 

finansowych sprowadzany jest do niesprawiedliwych i nieprawdziwych przymiotników,  

godzących w wizerunek naszego Miasta. Zastanawiające jest to, że Radny P. Waldemar Szumny 

dyskutuje o wskaźnikach i wysokości nakładów inwestycyjnych, doskonale wiedząc, że 

poprzedni rok był rokiem kończącym perspektywę unijną, gdzie najwięcej napływało środków 

zewnętrznych, co powodowało, że mieliśmy rekordowo wysokie nakłady inwestycyjne. Radny 

P. Waldemar Szumny doskonale również wie, że ten rok jest rokiem przejściowym między 

perspektywami. Że to jest tzw. rok „oddechu”, gdzie ściskamy wydatki bieżące, kiedy 

porządkowana jest gospodarka finansowa po to, żeby przygotować się dobrze do okresu, który 

ma nastąpić i zwiększonego napływu środków unijnych.”  

 

 Radny P. Waldemar Szumny - ad vocem: „Nie używałem przymiotników, o których 

mówił Radny P. Konrad Fijołek. Wyraziłem jedynie troskę o tegoroczne wydatki majątkowe. 

Apelowałem do Komisji o zajęcie się tym tematem, bo jest szansa na dokonanie zmian, jeśli 

chodzi o wydatki majątkowe na przyszły rok.”  

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - stwierdziła: „Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, 

czyli majątkowe, to w tym roku wyraźnie zauważamy opóźnienie w przyznawaniu  

i uruchamianiu środków unijnych. W poprzednim roku prawie 70 % budżetu zrealizowanego  

w wydatkach inwestycyjnych to były środki unijne. Jeśli chodzi o żłobek na Drabiniance, 

zadanie jest przesuwane, z uwagi na fakt, że obecnie nie ma programu „Maluch”.  Miasto szuka 

dofinansowania zewnętrznego i dlatego realizacja inwestycji jest przesunięta w czasie.” 

 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Nieprawdą jest, że radni PiS są przeciwko 

rozwojowi Rzeszowa. Popieramy rozwijający się Rzeszów. Popieramy to, żeby Rzeszów 

rozwijał się gospodarczo. Intencją wypowiedzi Radnych P. P. Waldemara Szumnego i Jerzego 

Jęczmienionki była tylko i wyłącznie troska o Miasto. Są to głosy, które w jakiś sposób mogą 

racjonalizować debatę o budżecie, która czeka nas za miesiąc. Jest to element troski o to, aby 

budżet Miasta był zoptymalizowany w takim stopniu, jak to tylko możliwe. Dlatego pytamy  

o wskaźniki, m. in. przyrost zadłużenia. Naszą intencją nie jest szkodzenie Miastu. Chcemy mieć 

jak najbardziej czytelny i klarowny obraz tego, jak wygląda budżet na 2017 r.” 

  

 Radny P. Wiesław Buż - powiedział: „Uważam, że należy skupić się na informacji  

o podstawowych parametrach budżetu. One są takie, jakie być powinny. I jakie mogą być  

w istniejącej sytuacji finansowej i wynikających z niej możliwościach, przede wszystkim, jeśli 

chodzi o pozyskanie środków unijnych. Co do wypowiedzi Radnego P. Waldemara Szumnego, 

uważam, że nie powinno się porównywać Rzeszowa do sąsiednich gmin, które nie mogą 

planować więcej, bo nie mają takich możliwości. Nie można podawać takich przykładów, żeby 

pokazać tylko negatywny obraz stolicy Województwa Podkarpackiego. Jest to, moim zdaniem, 

naganne.”  

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - stwierdził, że intencją jego wypowiedzi była troska 

o dobro Rzeszowa i jego mieszkańców. W imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił wniosek  

o przerwę w obradach Rady Miasta. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zarządził przerwę w obradach Rady 

Miasta.  
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 Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta. 

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad.  

 

 Radny P. Robert Homicki - wyraził zadowolenie z faktu zadeklarowania przez 

Radnych PiS troski o Miasto i jego dalszy rozwój.  

 

Ad. 2. 
           P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (projekt 

uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - zapytała: „Kiedy zostanie podpisana umowa  

na wykonanie przebudowy basenów ROSiR? Jak przedstawia się harmonogram realizacji 

zadania?”  

 

 Radny P. Witold Walawender - powiedział: „Chciałem zapytać o środki na 

Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne. Wiem, że doszło do jakichś ustaleń w Ministerstwie 

Sportu z udziałem wszystkich zainteresowanych. Czy w dalszym ciągu są problemy z zapisem 

tych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.” 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiadając, wyjaśnił:  

„Jeżeli chodzi o rozpoczęcie inwestycji pn. „Przebudowa basenów otwartych”, w piątek został 

rozstrzygnięty przetarg. Środki przesuwane są na przyszły rok z tego względu, że nie zdążymy 

zrealizować zamierzonych prac rozbiórkowych. Płatności będą w 2017 r. Termin zakończenia 

przebudowy basenów, zgodnie z harmonogramem, został ustalony na kwiecień 2018 r. 

Odnośnie Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego odbyło się spotkanie. Nie zapadły 

jednak na nim żadne konkretne decyzje. Jeżeli chodzi o środki finansowe, Rada Miasta podjęła 

uchwałę intencyjną, podobnie jak Sejmik Województwa Podkarpackiego. Jak Państwo 

pamiętacie, zobowiązaliście uchwałą Pana Prezydenta do przekazania środków w wysokości  

8 mln zł, pod warunkiem, że Miasto nie będzie inwestorem. Jesteśmy na to przygotowani. 

Zresztą obecnie środki te będą zdecydowanie niższe, ponieważ wartość projektu zmniejszyła się 

do 22 mln zł, a więc udział Miasta wyniesie ok. 6 mln zł.” 

 

 Radny P. Witold Walawender - ad vocem: „Jeśli chodzi o Podkarpackie Centrum 

Lekkoatletyczne, rzeczywiście inwestycja została okrojona. Może tam występować tylko aspekt 

sportowy, więc będą potrzebne mniejsze środki.” 

 

 Radny P. Waldemar Szumny - wskazał na potrzebę wprowadzenia do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej zadania pn. „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne.” Zawnioskował  

o rozeznanie tematu i przygotowanie stosownej uchwały na następną sesję Rady Miasta.  

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Nie ma potrzeby 

rozeznawania tematu, ponieważ jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Rzeszowa biorę udział 

we wszystkich spotkaniach, które dotyczą Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. Od 

samego początku, jak Państwo wiecie, jest problem z tym, kto będzie inwestorem. Na tym 

sprawa się kończy.”  

 

 Radny P. Witold Walawender - zapytał: „Jeżeli stosowne pismo z odpowiedzią, kto 

będzie inwestorem Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego, dotrze do Pana Prezydenta  
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w najbliższym czasie, czy nie będzie przeszkody, żeby wpisać środki do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej?”  

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Jeszcze raz 

powtarzam, że Rada Miasta przyjęła uchwałę intencyjną. Jeżeli wpłynie pismo, kto będzie 

inwestorem, Miasto wywiąże się z zobowiązania o przekazaniu na inwestycję środków  

w wysokości ¼ wartości tego zadania.” 

  

 Radny P. Witold Walawender - powiedział: „Chciałem zwrócić uwagę, że jeśli chodzi  

o Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne, będzie to inwestycja o znaczeniu regionalnym, z której 

będą korzystać sportowcy z całego Podkarpacia. Będzie to wizytówka Miasta.”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - podsumowując dyskusję, stwierdził: 

„Dyskutujemy o niczym. Wszyscy jesteśmy za.” 

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odnosząc się do dyskusji, wyjaśniła: „Jeśli 

chodzi o wprowadzanie do budżetu zadania pn. „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”, 

inwestor musi wystąpić ze stosownym wnioskiem. Wtedy możemy rozmawiać konkretnie.” 

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - powiedział: „Chciałem prosić o uwzględnienie  

w dalszych zmianach budżetu remontu ul. Bernackiego. Sprawa ciągnie się od 2007 r. Drugi 

temat, wiążący się z bezpieczeństwem dzieci uczęszczających do szkoły, to konieczność 

wykonania chodnika przy ul. Podleśnej w Budziwoju. Kolejna sprawa, to oświetlenie  

ul. Skrzyneckiego, bocznej ul. Powstańców Listopadowych. Chciałem zasygnalizować powyższe 

problemy.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił uwagę, że przedmiotem 

obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa, a nie dyskusja na temat przyszłorocznego budżetu, który Rada 

Miasta będzie uchwalać w grudniu br. 

 

 Radny P. Bogusław Sak - powiedział: „Jestem zaniepokojony, że nie udało się 

wykorzystać środków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości zieleni miejskiej 

w obszarze Śródmieścia”, przewidzianych na poprawę infrastruktury parkowej i parków. 

Równocześnie chciałem zwrócić uwagę na konieczność podejmowania działań w kierunku 

tworzenia aplikacji o środki unijne na taki cel. Sądzę, że wszystkim nam powinno zależeć na 

poprawie jakości i wartości użytkowych parków. Został zbudowany piękny park przy katedrze. 

Spróbujmy podjąć działania, aby kolejne parki nie były gorsze.” 

 

 Radna P. Grażyna Szarama - powiedziała: „Chciałam przypomnieć problem obiektu 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3.”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił się do radnych  

o przestrzeganie dyscypliny obrad. Zaproponował zgłoszenie ww. wniosku w punkcie 

interpelacje i zapytania.  

 

 Przystąpiono do głosowania: 
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 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa - została przyjęta 13 głosami za, bez 

głosów przeciwnych, przy 5 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 3.  

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. (projekt uchwały wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 10 do protokołu).  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił się o wyjaśnienie w kwestii 

odmownej decyzji PFRON-u o dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, o czym mowa na str. 35 uzasadnienia do projektu 

uchwały.    

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - wyjaśniła: „Występowaliśmy do PFRON-u  

o dofinansowanie zakupu dwóch samochodów typu mikrobus dla Domów Pomocy Społecznej 

przy ul. Powstańców Śląskich i przy ul. Załęskiej. Została przyznana dotacja dla DPS przy  

ul. Załęskiej.”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił się o wyjaśnienie na temat 

zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska - Południe”, o którym mowa 

na str. 40 uzasadnienia do projektu uchwały. 

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Jeśli chodzi o ww. zadanie, 

przesuwamy środki w czasie. Nie likwidujemy zadania, licząc na to, że sprawy terenowo - 

prawne zostaną wyjaśnione i uregulowane. Gdy będziemy mieć prawo do terenu, nastąpi 

realizacja zadania.”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poruszył sprawę dotacji celowych 

dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Rzeszowa, o której mowa na str. 37 – 38 

uzasadnienia do projektu uchwały. Wskazał na potrzebę wskazania OSP, dla których proponuje 

się przyznanie dotacji, uzasadniając: „Zmierzam do tego, że jakość współpracy pomiędzy OSP 

na Drabiniance a tamtejszą Radą Osiedla nadal pozostawia wiele do życzenia. Ta jednostka 

nie powinna dostać żadnego wsparcia ze strony Miasta, jeżeli nie chce lub nie jest w stanie 

wspierać Rady Osiedla.” 

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała, że w załączniku nr 3 do projektu 

uchwały, na str. 31, są zapisane środki na ten cel w wysokości 27 tys. zł. Powyższa kwota jest 

rozpisana na poszczególne OSP, po 3 tys. zł na zakup wyposażenia dla każdej z nich.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o wykreślenie  

z ww. wykazu dotacji celowej w kwocie 3 tys. zł dla OSP Rzeszów Drabinianka.  

 

 Radny P. Roman Jakim - zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta P. Andrzeja 

Deca o wycofanie wniosku, argumentując: „Pieniądze dla OSP, o których mowa w projekcie 

uchwały, nie są przeznaczone na współpracę, tylko na zakup wyposażenia, które jest niezbędne 

jednostkom OSP do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. Nie można pozbawiać 

jednostki możliwości nabycia sprzętu, który jest jej niezbędny, tylko dlatego, że Prezes OSP 

Rzeszów Drabinianka nie może się porozumieć z Przewodniczącym Rady Osiedla Drabinianka. 

Może trzeba spróbować ich pogodzić.” 
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Ta historia ciągnie 

się od dłuższego czasu. Dlatego, dopóki Prezes OSP Rzeszów Drabinianka nie zmieni podejścia 

do tamtejszej Rady Osiedla, jestem przeciwny przekazywaniu środków, bo inaczej w ten sposób 

akceptujemy pośrednio tego typu postawy.”  

 

 Radny P. Roman Jakim - podkreślił, że jeśli chodzi o środki dla OSP, są to pieniądze 

na zakup wyposażenia, tj. środków ochrony osobistej ratowników.  

 

 Radny P. Konrad Fijołek - stwierdził: „Ochotnicze Straże Pożarne nie są 

wyalienowanymi jednostkami. Mają służyć społeczeństwu, nie tylko ratując życie i mienie. Być 

może należałoby zmienić strukturę systemu ratownictwa w Rzeszowie. A jeżeli Prezes OSP 

Rzeszów Drabinianka nie potrafi porozumieć się z lokalną społecznością, trzeba rozważyć 

możliwość zlikwidowania tej jednostki i powierzenia zadania innej jednostce OSP.”  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - zwrócił się do Rady Miasta o podjęcie 

przedłożonej uchwały. Zaproponował powołanie komisji, celem przeanalizowania sytuacji 

związanej ze współpracą pomiędzy OSP Rzeszów Drabinianka a Radą Osiedla.  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - opowiedział się za podjęciem uchwały  

w zaproponowanym brzmieniu. 

 

 Radny P. Wiesław Buż - zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta o wycofanie 

wniosku dotyczącego wykreślenia z załącznika nr 3 do projektu uchwały dotacji celowej dla 

OSP Rzeszów Drabinianka.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - wycofał wniosek. 

 

 Radna P. Maria Warchoł - w związku z odmownymi decyzjami PFRON-u  

o dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS przy  

ul. Powstańców Śląskich oraz zakupu schodołaza, o czym mowa na str. 39 uzasadnienia do 

projektu uchwały, zwróciła się o rozważenie możliwości ponowienia wniosków  

o dofinansowanie ww. zadań z PFRON-u.   

 

 P. Sławomir Gołąb - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 

Społecznej - odnosząc się do wypowiedzi Radnej P. Marii Warchoł, poinformował, że jeśli 

chodzi o zakup schodołaza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stwierdził, że zadanie nie jest 

pilne i może zostać odłożone do przyszłego roku.  Komisja wyraziła zaniepokojenie w związku 

z odmowną decyzją PFRON-u o dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla DPS przy ul. Powstańców Śląskich.   

 

 Radny P. Roman Jakim - zaproponował, żeby Komisja Współpracy z Samorządami 

Osiedlowymi i Porządku Publicznego przeanalizowała problemy związane z funkcjonowaniem 

Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta, w tym problem współpracy między OSP 

Rzeszów Drabinianka a Radą Osiedla Drabinianka. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - pozytywnie odniósł się do 

propozycji Radnego P. Romana Jakima. Następnie poinformował, że został ogłoszony jednolity 

tekst ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). W związku z tym zostanie 

dokonana autopoprawka do uchwał, polegająca na tym, że we wszystkich uchwałach 
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podejmowanych na dzisiejszej sesji, w których jest odwołanie do ustawy o finansach 

publicznych, zostanie odpowiednio zmieniona podstawa prawna.   

 

 Przystąpiono do głosowania:  

 

 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2016 r. (wraz z autopoprawką) - została przyjęta 16 głosami za, bez głosów 

przeciwnych, przy 6 głosach wstrzymujących.  

 
Ad. 3 a.  

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r., wraz z autopoprawką do podstawy prawnej 

(projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 11 do protokołu).  

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

 Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na  

2016 r. (wraz z autopoprawką) - została przyjęta 17 głosami za, bez głosów 

przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących.  

Ad. 4. 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto 

Rzeszów za 2016 r. (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu).  

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - wyraził zainteresowanie 

proponowanymi cenami za wykonanie usługi.   

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała, że w postępowaniu 

przetargowym chęć wykonania usługi zgłosiło 8 podmiotów.  Oferowane ceny wynosiły od  

13 038 zł do 55 000 zł. Została wybrana firma „POL-TAX” Sp. z o. o. z Warszawy, która 

spełniła warunki postawione w przetargu, i która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę 

wykonania usługi za kwotę 13 038 zł.   

 Radny P. Grzegorz Koryl – zapytał, czy jeśli chodzi o badanie sprawozdań 

finansowych, firma „POL-TAX” obsługiwała jakieś większe miasta?  

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała, że firma „POL-TAX” obsługuje 

szereg dużych miast Unii Metropolii Polskich, m.in. Poznań, Łódź i wiele innych.  

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2016 r. - została 

przyjęta jednogłośnie (20 głosami za).  
 

Ad. 5. 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XXXIV/12/2016). Projekt uchwały wraz 
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z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Poinformowała, że: 

„Łącznie ubytek w budżecie z tytułu stosowania niższych stawek niż maksymalne, to jest 

5 192 000 zł. Gdybyśmy stosowali stawki maksymalne do budżetu wpłynęłoby 116 mln zł. Przy 

tych stawkach, które po zmianach proponujemy, do budżetu wpłynie prawdopodobnie  

111 mln zł.”  

 

 Radny P. Waldemar Kotula - zapytał, czy przy ustalaniu stawek podatku stosowany 

jest algorytm?  

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że: „Zmniejszenia podyktowane są 

deflacją, a zwiększenia zrównoważeniem tego, co nam ubywa. Taka jest filozofia.”  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zwrócił się o udzielenie informacji: „Jaka kwota uszczupli 

budżet, jeżeli obniżymy stawki podatku? Jaka kwota zwiększy budżet, jeżeli stawki 

podniesiemy?”  

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Łączne zmniejszenia wynoszą 

557 986 zł, a zwiększenia 824 612 zł. Czyli na plus jest 266 tys. zł. Uważam, że racjonalnie 

podeszliśmy do tematu.”  

 

 Radny P. Stanisław Ząbek - zabierając głos, powiedział: „Jeśli chodzi o propagandę 

w kontekście przyłączenia nowych sołectw, że w Rzeszowie są wyższe podatki, to nie ma ona 

uzasadnienia.”  

 

 Przystąpiono do głosowania:     

 

     Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - 

została przyjęta 14 głosami za, przy 7 głosach przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących.   

 
Ad. 6. 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr XXXIV/11/2016). Projekt 

uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Poinformowała, że „Jeśli chodzi o podatek od środków transportowych, przeprowadziliśmy 

operację w ten sposób, że żadnej stawki nie podwyższamy. Natomiast obniżamy 10 stawek. 

Wynikiem tej obniżki jest planowany ubytek w wysokości 16 000 zł.”  

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

 Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych - została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za).   
 

Ad. 6 a.  

1/ 

 Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag protokół Nr XXXI/1/2016 z XXXI sesji 

Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 27 września 2016 r.  
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2/ 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił orientacyjny 

harmonogram prac związanych z przygotowaniem budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

(harmonogram stanowi załącznik nr 15 do protokołu). Zwrócił się do radnych o dołożenie 

starań celem skutecznego zrealizowania powyższego harmonogramu. Następnie poinformował, 

że jeśli nie będzie pilnych spraw, to sesja planowana na 6 grudnia 2016 r. nie zostanie zwołana. 

Kolejne sesje odbyłyby się w dniach 20 grudnia i 30 grudnia 2016 r. 

 

3/ 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że zostanie 

wyświetlony fragment telewizyjnej relacji z ubiegłotygodniowego kongresu gospodarczego, 

jaki odbył się w Jasionce, gdzie Prezydent RP P. Andrzej Duda wypowiedział się następująco 

na temat Rzeszowa: „Przez wiele lat mówiło się bardzo często w mediach, że to jest taka Polska 

„B”. Jeśli ktoś uważa, że jest to Polska „B”, jakaś gorsza Polska, to bardzo serdecznie 

zapraszam do Rzeszowa.” 

 

 Radny P. Waldemar Wywrocki - powiedział, że pozytywne stanowisko na temat 

Rzeszowa, zaprezentowane na wspomnianym kongresie przez Prezydenta RP, jest w dużej 

mierze zasługą działania Prezydenta Miasta P. Tadeusza Ferenca.    

 

 Radny P. Stanisław Ząbek - przypomniał, że również Pani Premier Beata Szydło, 

podczas ww. kongresu, nazwała Podkarpacie i Rzeszów „Bawarią Podkarpacia”, co jest bardzo 

nobilitujące.  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - poinformował, że wspólnie z Radną P. Grażyną Szaramą  

i Radnym P. Waldemarem Szumnym brali czynny udział w kongresie, który odbył się  

w Jasionce. W wielu rozmowach kuluarowych rozmawiano o Rzeszowie. Było wiele pochwał 

dla Miasta. Mówiono o tym, że rozwój Rzeszowa idzie w dobrą stronę.  Zapewnił, że Radnym 

PiS zależy na tym, żeby Rzeszów był dobrze postrzegany w kraju.   

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - z przykrością stwierdził, że był zainteresowany 

udziałem w kongresie, ale nie otrzymał zaproszenia.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - z dezaprobatą stwierdził, że również 

nie otrzymał zaproszenia na kongres.  

 

 Radny P. Konrad Fijołek - stwierdził: „Kongres był wydarzeniem dużej rangi. Miło 

słyszeć, że Rzeszów, po kilkunastu latach pracy Prezydenta Miasta P. Tadeusza Ferenca 

wspólnie z nami, jest już marką samą w sobie. Mam nadzieję, że kongres będzie cyklicznym 

wydarzeniem w następnych latach, i że będzie kojarzyć się jednoznacznie z Rzeszowem.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Powinniśmy działać ponad 

podziałami, żeby teren lotniska i pobliskie tereny zostały włączone do Rzeszowa. Poprzedni 

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o budowie Centrum Wystawienniczo - 

Konferencyjnego w Jasionce. Taki obiekt nie powinien być w strefie przemysłowej. Powinien  

znajdować się w Rzeszowie.”   

 

4/ 

 Radny P. Sławomir Gołąb - poinformował, że od tygodnia Rzeszów jest żeglarską 

stolicą Polski i jednocześnie stolicą szant i piosenki żeglarskiej. W zeszłym tygodniu,  



16 
 

18 listopada br., w ramach Dziecięcego Festiwalu Twórczości Marynistycznej, młodzież  

i dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ustanowiły nowy rekord Polski 

w masowym śpiewaniu szant. Zostało to potwierdzone pamiątkowym certyfikatem, który został 

wręczony Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Następnie zaprosił na Dni Kultury Marynistycznej. 

Zwrócił się, aby w prezentacjach, jakie mają miejsce podczas spotkań Prezydenta Miasta  

z mieszkańcami poszczególnych osiedli, w ramach imprez miejskich promować także Dni 

Kultury Marynistycznej. Kolejno zwrócił się do radnych z apelem o wprowadzenie do porządku 

obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa 

(dot. nazwy „Bulwar im. Adama Kowalskiego”), jako pkt 29 c.  

 

5/       
 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - zwracając się do radnych, powiedział: „Mam  

prośbę, żebyście Państwo nie protestowali, bo czytam w środkach masowego przekazu, że są 

jakieś uwagi odnośnie drogi południowej. Tak jak kiedyś powstała Al. Armii Krajowej,  

Al. Powstańców Warszawy, Al. Batalionów Chłopskich czy Al. Witosa, tak musi powstać 

kolejna obwodnica południowa. W tej chwili przygotowujemy dokumenty, które musimy złożyć 

do marca 2017 r. Oczywiście są protesty jak odnośnie każdej inwestycji. Połączenie od 

Kielanówki do ul. Podkarpackiej, później do ul. Jana Pawła II, do ul. Chmielnej i do  

Al. Sikorskiego musi powstać. Podobnie jak kiedyś obwodnica w Terliczce do węzła na 

autostradzie. Proszę, żebyście Państwo nie protestowali. Jest to przyszłość Rzeszowa. Tam 

powstaną kolejne nowe osiedla. Pewnie, że nikt nie chce mieć autostrady pod swoim domem. 

Ale jeżeli chcemy, żeby Miasto się rozwijało, to muszą być budowane drogi szybkiego ruchu.”     

 

 Radny P. Robert Kultys - stwierdził: „Praktycznie w 99 % zgadzam się z tym, co 

powiedział Pan Prezydent. Bezsprzecznie na południe od zapory potrzebna jest nowa 

przeprawa. Nie ma połączenia między prawobrzeżną częścią a lewobrzeżną. Dlatego ta 

inwestycja jest naprawdę bardzo potrzebna. Liczymy, że na wiosnę uda się doprowadzić do 

sfinalizowania tego projektu i uzyskania środków unijnych. Tam rzeczywiście pojawiają się 

różne napięcia wśród mieszkańców. Ale mam nadzieję, że wyjściem z sytuacji będzie jak gdyby 

większa empatia, jeśli chodzi o potraktowanie ludzi, którzy będą sąsiadowali z tą drogą. Na 

przykład w formie wykupu działek czy w formie odszkodowań. To jest oczywiście kwestia 

otwarta. Ale te rzeczy można prowadzić równolegle. To znaczy z jednej strony pochylić się nad 

potrzebami ludzi, a z drugiej strony bezsprzecznie przygotować tę inwestycję. Całkowicie 

zgadzam się co do tego, że inwestycja ta jest Rzeszowowi niezbędna.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Oprócz drogi 

południowej, która jest oczywista, aczkolwiek musi budzić kontrowersje, bo ich uniknąć się nie 

da, i będziemy musieli podjąć radykalną decyzje, że droga ta jednak będzie, jest drobniejsza 

kwestia dotycząca przebicia ul. Chmielnej przez boczną ul. Magicznej. Tam planujemy, wg 

mojego rozeznania, wywłaszczenie prywatnej drogi, obcięcie ogródków i poprowadzenie nowej 

drogi pod oknami domków jednorodzinnych. Prosiłbym, żeby przyglądnąć się temu tematowi  

i znaleźć alternatywne połączenie ul. Chmielnej. Chodzi o to, aby ta okoliczność nie była 

pretekstem do tego, że cały plan zostanie uchylony czy nieprzyjęty. To nie ma znaczącego 

wpływu na przebieg drogi południowej. Natomiast jest rozwiązaniem społecznie 

niesprawiedliwym.”    

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Jeśli chodzi o ul. Magiczną, 

problem jest minimalny. Odnośnie ul. Chmielnej, musi być przejazd. Teraz jest przejazd  

ul. Herbową, ludzie muszą się wracać. Natomiast ul. Chmielna będzie kiedyś połączona  

z ul. Południową, która będzie przebiegać mostem na Strugu. Jeszcze raz proszę, żebyście nie 
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protestowali odnośnie drogi południowej, aby udowodnić swoje racje. Ta droga musi powstać. 

I kolejne ulice muszą powstawać. Protesty zgłaszane są przez 20, 30 czy 50 osób, a miliony 

osób będzie korzystać z tych dróg i będzie zabudowa.” Następnie zaprosił Przewodniczącego 

Rady Miasta P. Andrzeja Deca na objazd terenu w rejonie ul. Chmielnej i ul. Magicznej.   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - wyraził zgodę na udział w objeździe 

terenu.  

 

 Radny P. Waldemar Szumny - nawiązując do dyskusji, zapewnił, że Klub Radnych 

PiS jest za rozwojem Miasta i budową drogi południowej.  

 

Ad. 7. 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/11/2016 w rejonie ul. Borelowskiego,  

ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz z załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Poinformowała, że: „Jest możliwość 

uzyskania środków finansowych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na remont  

i modernizację istniejącego dworca, jako jednego z elementów projektu, który służyłby 

poprawie funkcjonalności transportu publicznego w Rzeszowie, w obecnym stanie, jaki jest. Ta 

przejściowa funkcja, uzupełniona o możliwość realizacji obiektu o charakterze publicznym,  

w zupełności wystarczy, jeżeli będzie taka potrzeba. Jest to wyprzedzające działanie, ponieważ 

rozważane są również inne warianty. Ale niedobrze byłoby, gdyby plan przeszkodził  

w realizacji możliwości wykorzystania funduszy z Programu Polska Wschodnia.” 

(Prezentacja dotycząca przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 288/11/2016 w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza  

i ul. Towarnickiego w Rzeszowie stanowi załącznik nr 17 do protokołu).  

 

 P. Robert Kultys - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej - 

poinformował, że: „Opinia Komisji jest pozytywna, ale niejednogłośna. Komisja miała pewne 

wątpliwości, jeśli chodzi o przyszłość planu. Ja podzielam te wątpliwości.” 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Wniosek o przystąpienie do 

opracowania tego planu jest jednoczesnym wycofaniem się z wizji „Rzeszowskiego Centrum 

Komunikacyjnego”, które było w planie realizacji przez Miasto. Jest wątpliwość, że jeżeli 

przystąpimy do opracowania tego planu i w przyszłości będziemy wydatkować środki na 

dworzec podmiejski, to znaczy, że rezygnujemy z „Centrum Komunikacyjnego” w obrębie 

dworca, skupiającego wszystkie rodzaje komunikacji, w tym też komunikację podmiejską. Był 

wniosek Rady Miasta i wizja Pana Prezydenta, że powstanie piękny obiekt, skupiający PKP, 

PKS, miejską komunikację i taksówki. To byłaby najpiękniejsza wizytówka naszego Miasta  

i inwestycja najbardziej potrzebna w Rzeszowie. Jeżeli wydatkujemy środki unijne na dworzec 

podmiejski, spowoduje to, że pozostanie on już dworcem podmiejskim. Będzie też zobowiązanie 

nienaruszania inwestycji przez kilka lat. Poza tym nie będzie uzasadnienia do wydatkowania 

środków na „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne.” Proszę o udzielenie odpowiedzi.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Odnośnie budowy Centrum 

Komunikacyjnego, moje stanowisko jest następujące. Rzeszów będzie budował, ale działki mają 

przekazać właściciele terenu, czyli PKS i PKP. Również udział we wkładzie własnym tych 

instytucji, które będą korzystać. A więc zdecydowanie chcemy budować jako Miasto, bo to 

byłaby inwestycja w mieście, przy udziale takich instytucji jak PKS i PKP, które tam będą 
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urzędować. Chciałem też poinformować Państwa, że PKP przeznacza ok. 160 mln zł na 

przebudowę dworca, ściągnięcie kładki, budowę tunelu, jak również przebudowę przejazdu na 

ul. Batorego. Jeszcze raz podkreślam. Moje stanowisko jest takie, żeby budować przez Miasto, 

przy udziale tych, którzy będą korzystać z Centrum Komunikacyjnego.”   

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - zapytała: „Jeżeli wydatkujemy w przyszłości środki 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dworzec podmiejski, czy nie będzie to 

przeszkodą w późniejszym aplikowaniu o środki na „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”? 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Miasto korzysta minimalnie 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki, które dostajemy, pochodzą głównie 

z Warszawy. Jeżeli byłyby środki z RPO na budowę Centrum Komunikacyjnego, bylibyśmy za 

nie wdzięczni. Ale podczas spotkania w tej sprawie u Pana Wicemarszałka Bogdana Romaniuka 

takiego oświadczenia nie było.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Do tej koncepcji mam 

jedną wątpliwość. Mamy świadomość, że PKS jest instytucją „biedną jak mysz kościelna”. 

Największą jej wartością jest zapewne ten plac. Jeżeli PKS przekaże teren Miastu, to na pewno 

nie znajdzie środków na udział w inwestycji.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Jeśli chodzi o „Rzeszowskie 

Centrum Komunikacyjne”, moje stanowisko jest takie, żeby budować przez Miasto, przy udziale 

przewoźników, którzy będą korzystać z tego Centrum. Chcemy, żeby instytucje, takie jak PKS  

i PKP, czuły się odpowiedzialne. To, że PKS jest biedną instytucją, jest zmartwieniem 

właścicieli tej spółki.” 

  

 Radny P. Robert Kultys - stwierdził: „Cieszy mnie, że wreszcie są prowadzone 

rozmowy na ten temat. Ponad rok temu Pani Dyrektor Stanisława Bęben prezentowała trzy 

koncepcje, bez określenia projektowego. Te koncepcje, niestety szły w kierunku takiego 

zachowawczego potraktowania tego terenu. Pani Dyrektor użyła nawet określenia, że ta trzecia 

koncepcja, najbardziej realna, ma polegać na „odpacykowaniu” tego, co tam jest. Dlatego 

najbardziej obawiałem się tego, że ta inwestycja, bardzo ambitna w początkowych planach, 

skończy się na super prowizorce. Nadal mam wątpliwości co do tego, jak to będzie realizowane. 

Bo jest to inwestycja jeszcze bardziej wymagająca niż „Centrum Lekkoatletyczne”, gdzie jest 

tylko trzy podmioty - Miasto, Klub Sportowy i Marszałek. Widzimy tu, jak trudno jest ruszyć do 

przodu, bo cały czas pojawiają się jakieś komplikacje. W tym przypadku, chociażby na 

przykładzie PKS-u, z którym będzie trudno się dogadać czy z innymi operatorami, uważam, że 

Miasto musi wziąć na siebie rolę silnego moderatora. Jeśli chodzi o plan, nie obawiałbym się 

jego podejmowania. Jeżeli inwestycja pn. „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne” ruszy, to nie 

będzie ona zrealizowana za pół roku czy rok. Nie wiem nawet czy za 18 miesięcy uda się 

zrealizować tak dużą inwestycję. Wyobraźmy sobie, że Miasto wtedy będzie musiało mieć 

zapewnioną jakąś infrastrukturę zastępczą. Więc zbudowanie tutaj jakiejś większej wiaty czy 

kontenera, gdzie będzie można obsługiwać podróżnych, wtedy się przyda. Ale żeby to zbudować, 

ten plan trzeba przygotować i uchwalić. Tylko żebyśmy nie zostali na tym, że plan przyjmiemy, 

zrealizujemy i tak pozostanie. Pamiętajmy, że celem jest zbudowanie „Rzeszowskiego Centrum 

Komunikacyjnego.” 

 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Kiedy będziemy wiedzieli, że PKP i PKS 

rzeczywiście przekazują grunty czy wchodzą z jakimś wkładem finansowym? Pamiętamy, że 

dwa czy trzy miesiące temu była dyskusja na ten temat. Wtedy nie do końca wyjaśniono, czy  
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rozmowy były prowadzone czy nie. Dzisiaj Pan Prezydent powiedział, że rozmowy w tym 

temacie są prowadzone. To bardzo dobrze. Czy rzeczywiście w tym momencie możemy mówić  

o faktach, które miały miejsce?”  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Czy chcecie Państwo, żebyśmy 

jako Miasto określali, co potrzebuje kolej? Oni muszą wyrazić stanowisko i dlatego muszą być 

włączeni do zadania. To samo dotyczy PKS-u. Też muszą powiedzieć, co potrzebują. Musi być 

bezwzględnie udział. Miasto będzie instytucją, która będzie prowadzić inwestycję.  Ale odnośnie 

potrzeb muszą wypowiedzieć się te instytucje. W tym tygodniu mają dać odpowiedź. Dodam, że 

gdybyśmy kupowali działki, np. od PKP, trzeba byłoby płacić po ok. 20 tys. zł za ar i budować 

dla nich. Czy to jest logiczne? Czy wspieralibyście takie działanie? Dlatego będę żądał 

bezwzględnie przekazania terenów pod budowę obiektów dla „Rzeszowskiego Centrum 

Komunikacyjnego”, które będzie służyć wszystkim przewoźnikom.” 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - stwierdziła: „Podobnie jak wszyscy radni, jestem  

zadowolona z deklaracji Pana Prezydenta o podjęciu roli lidera projektu „Rzeszowskiego 

Centrum Komunikacyjnego”. Tym bardziej, że jeszcze w sierpniu br. Komisja Inwestycji  

i Pozyskiwania Funduszy Unijnych otrzymała od Prezydenta Miasta odpowiedź w sprawie 

budowy RCK, że będzie to jedynie przebudowa i wyposażenie infrastruktury przystankowej, 

ponieważ PKP i PKS wycofały się z projektu. I że będzie to budowa parkingów samochodowych, 

postój taxi, przystanek intermodalny, stacja rowerów i perony kolejowe.”  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Chciałem też poinformować, że 

w tej chwili rada nadzorcza spółki, która dysponuje mieniem, wstrzymała jakiekolwiek 

działania odnośnie sprzedaży tego terenu. A więc decyzje w tym temacie podejmowane są na 

najwyższym szczeblu. Moje stanowisko jest takie, że z uwagi na to, iż „Rzeszowskie Centrum 

Komunikacyjne” jest w Rzeszowie, instytucją prowadzącą winno być Miasto. Nie liczyłbym na 

pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Będziemy szukać pieniędzy na ten cel  

w Warszawie.”   

 

 Radny P. Stanisław Ząbek - zwrócił uwagę, że: „Zanim rozpoczniemy marzenia 

realizacyjne w sprawie „Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego”, musimy skierować cały 

wysiłek na zapewnienie drożnych ciągów komunikacyjnych od tej inwestycji.” 

 

 Radny P. Robert Homicki - zapytał o termin podjęcia decyzji przez PKP i PKS.  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Na spotkaniu prosiłem  

o udzielenie odpowiedzi w tym tygodniu.”  

 

 Przystąpiono do głosowania:            

 

 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/11/2016 w rejonie  

ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie - została 

przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.   

 
 Dalszą część obrad prowadził P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta. 
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Ad. 8. 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 167/6/2008 - „droga na Dworzysku” wraz z uzasadnieniem i rozstrzygnięciem o sposobie 

rozpatrzenia uwag do ww. projektu planu. Projekt uchwały wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Poinformowała: „Planem objęty jest 

obszar o powierzchni ok. 1,70 ha. Generalnie można powiedzieć, że plan ten obejmuje odcinek 

stanowiący jakby kontynuację drogi uchwalonej w planie nr 156, czyli planie strefy Dworzysko. 

Plan ten został uchwalony w 2007 r. Jest to fragment zrealizowanej ul. L. Chmury i następnie 

kontynuacji z drogą zbiorczą przez strefę Dworzysko. Brakujący odcinek został opracowany 

jako kontynuacja tej trasy w celu zabezpieczenia możliwości realizacji tej ulicy w zgodności  

z planem. Został wykonany I etap, czyli jedna jezdnia, droga serwisowa. Jest to ul. L. Chmury. 

W tej chwili na ten brakujący odcinek jest niezbędne uchwalenie planu, aby wszelkie działania, 

w tym również na podstawie specustawy czy też innych ustaw, stanowiły możliwość rezerwy 

terenu i zabezpieczenia przed niepożądanym zainwestowaniem, które w przyszłości 

podnosiłoby koszty pozyskania tego terenu. Jest możliwość kontynuacji tej ulicy w kierunku 

południowym do ul. Dębickiej i kolejno do ul. Karoliny Kózki. Stanowiłoby to ważny element 

przyszłościowego układu głównego. W trakcie procedowania tego planu, podczas pierwszego 

wyłożenia do wglądu publicznego, zostały zgłoszone trzy uwagi: dwie uwagi od osób fizycznych 

i jedna zbiorowa 14 osób. Wszyscy wtedy domagali się jakby likwidacji tej ulicy, przesunięcia 

jej bardziej w kierunku zachodnim. Niemniej jednak jest to niemożliwe, z uwagi na przepisy 

ustawy o drogach publicznych, za blisko włączenia do S19. W związku z tym możliwy jest 

jedynie ten przebieg. Teren zainwestowany jest jednym niewielkim domem jednorodzinnym, 

położonym pomiędzy gazociągami wysokoprężnymi. Są tam trzy gazociągi otaczające budynek. 

Przerwaliśmy prace w momencie, kiedy ulica była realizowana na podstawie tzw. ZRID-u, 

ponieważ w przyszłych pracach planistycznych należało uwzględnić ustalenia wynikające ze 

ZRID-u, zwłaszcza linie rozgraniczające, bo mogły być jakieś korekty. Po wznowieniu prac, po 

uzgodnieniu, ponownie projekt wyłożono do publicznego wglądu. Tym razem wpłynęła tylko 

jedna uwaga właścicieli tego domku, którzy wnioskowali, aby przy realizacji docelowego 

układu komunikacyjnego wziąć pod uwagę wykup ich całej działki, ponieważ pozostawałby 

wąski 8 metrowy pas zbędny na ulicę główną. Natomiast w trakcie dyskusji publicznej  

i w zarządzeniu rozpatrującym tę uwagę Państwo dostali wyjaśnienie, że ten pas może być 

pozyskany na drogę tzw. serwisową wewnętrzną, w trakcie realizacji. Poza tym przepisy prawa 

- art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dopuszczają wykup całości 

działki, jeżeli pozostały pasek nie jest możliwy do samodzielnego zainwestowania.”      

(Prezentacja dotycząca Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 167/6/2008 - „droga na Dworzysku” stanowi załącznik nr 19 do protokołu).    

           
 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Rozumiem, że ten 

wniosek został zaakceptowany, i że cała działka zostanie wykupiona.” 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - wyjaśniła: „Na 

etapie planistycznym nie decydujemy o wykupach. Natomiast Państwu zostało wyjaśnione,  

w zarządzeniu i w trakcie dyskusji publicznej, że przepis art. 36 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszcza wykupienie całości działki po uchwaleniu planu, 

jeżeli pozostały pasek nie może być samodzielnie zagospodarowany. Zgodnie z tzw. przepisami 

przejściowymi, do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się teren w dotychczasowym 

użytkowaniu.”  
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 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Mam pytanie dotyczące zabezpieczenia 

interesów właścicieli działek i właściciela domu. Czy były spotkania z właścicielami? Czy 

wyjaśniono im, jak będzie przebiegać ewentualny proces wykupu czy rekompensaty? Czy 

Miasto zaproponowało właścicielom zadośćuczynienie?” 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Jest określony system wykupu 

terenów w mieście, jak i w województwie. Działki wyceniane są przez specjalistów z Urzędu 

Wojewódzkiego. Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem przedstawi informację o tym, jak płacimy 

za działki, znajdujące się w rejonie wiaduktu przy ul. Podkarpackiej.” 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - poinformował, że: 

„Jeżeli mówimy o cenach działek wzdłuż ul. Podkarpackiej, to domy z działkami, są wycenione 

nawet na 1 200 tys. zł czy 1 400 tys. zł za nieruchomość. Są to duże, zadawalające kwoty.  

W przypadku wykupu na rzecz Miasta, biegły rzeczoznawca majątkowy wyłaniany w przetargu, 

wycenia wartość rynkową nieruchomości. Przy przejmowaniu terenu pod rozwiązania 

drogowe, gmina ma obowiązek wypłacić należną wartość, zgodnie z operatem szacunkowym 

rzeczoznawcy majątkowego. Zawsze jest to wartość rynkowa nieruchomości.” 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zapytał: Czy odbyło się spotkanie z tymi mieszkańcami? 

Czy wyjaśniono im, że na tym nie stracą? Czy było to spotkanie czy tylko wymiana pism?”     

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - odpowiedziała:  

„W trakcie procedowania planu była zorganizowana dyskusja publiczna z udziałem 

zainteresowanej rodziny. Tak jak mówiłam, na piśmie złożyli tylko uwagę, z której wynikało, że 

będą zabiegać o wykup całości działki. Natomiast nie ma wprost protestu przeciwko 

kontynuacji tej trasy. Z drugiej strony, przez rzeczoznawców oceniane są faktycznie utracone 

korzyści, a nie korzyści domniemane.” 

 Radny P. Sławomir Gołąb - powiedział: „W zeszłym roku do MZD wpłynęło pismo 

odnośnie terenu, który jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Są tam też m.in. 

drogi prywatne. Jest to skrzyżowanie ul. Dworzysko z wjazdem do strefy ekonomicznej, gdzie 

droga w pewnym momencie się kończy. Własność tej drogi należy w połowie do Miasta,   

a w połowie do Spółdzielni Rolniczej w Świlczy. Chodzi o działki nr 5934/62 i nr 122/2. Czy 

planowany jest wykup tej drogi, żeby zrobić dojazd?” 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - wyjaśniła, że: „Jest to teren 

poza opracowaniem planu.”   

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Jeśli chodzi o ul. Dworzysko, 

jest ona ogrodzona. Budowane są tam kolejne obiekty. Jest to bardzo wąska ulica. Gdyby 

mieszkańcy przekazali teren i przesunęli płoty, ulica mogłaby zostać poszerzona.” 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zwrócił uwagę, że 

poruszony wątek nie dotyczy omawianego projektu uchwały.  

 Radna P. Danuta Solarz - zapytała, czy pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew 

przy ul. Dworzysko, o których mowa w projektach uchwał będących przedmiotem obrad  

w dalszej części sesji, dotyczy terenu objętego opracowaniem tego planu? 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała, że na terenie 

objętym opracowaniem planu nie ma drzew. 

 Przystąpiono do głosowania:    
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 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 167/6/2008 - „droga na Dworzysku” - 

została przyjęta 18 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

Ad. 9. 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - poinformowała: „Jeśli chodzi 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 139/10/2006 przy ul. Zielonej  

w Rzeszowie, projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Liczne uwagi złożone do 

projektu planu spowodowały m.in. konieczność przeróżnych korekt. W międzyczasie, ponieważ 

teren jest własnością Miasta, wydano warunki zabudowy terenu i zrealizowano budynek 

komunalny. Przez ten teren przebiega także gazociąg. Jest propozycja realizacji żłobka  

w przyszłości. Na pozostałym terenie, w północnej części, znajduje się dawny cmentarz, który 

został wyłączony z zainwestowania jako teren zielony. Rada Miasta podjęła uchwałę  

o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości w rejonie ul. Zielonej, jako atrakcyjnego terenu 

inwestycyjnego. W związku z tym prace nad planem zostały wstrzymane do czasu wydania 

decyzji o warunkach zabudowy. Ewentualny nowy właściciel będzie mieć prawo do złożenia 

wniosku do planu i do przedstawienia swojego zamiaru inwestycyjnego. Jeżeli decyzje zostaną 

podjęte, wznowimy prace nad planem. Nie mniej jednak w obecnym stanie prawnym, w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym 16 lat temu, był 

wyznaczony teren w północnej części jako zieleń urządzona, a w południowej części jako 

zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Taki jest stan faktyczny. Gdybyśmy w tej chwili, bez 

zmiany Studium, chcieli plan kontynuować, musiałby to być teren w północnej części, w zieleni 

urządzonej. A zmiana Studium również jest na etapie korygowania, po ponownym wyłożeniu. 

Jeśli chodzi o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 172/11/2008 „Nad 

Zalewem”, jest to plan z 2009 r., a nie z 2008 r., bo była korekta granic. Przygotowaliśmy 

koncepcję projektu tego planu. Ten plan obejmuje obszar o powierzchni prawie 350 ha. 

Obejmuje wschodnią część Osiedla Zwięczyca wraz z ulicą łączącą ul. Podkarpacką  

z Al. Sikorskiego, czyli przebiegającą przez zalew jako część drogi południowej. Obejmuje  

również tereny w północno - wschodniej części Zwięczycy i południowy stok przeznaczony 

głównie na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Czyli plan obejmuje ulicę 

Południową, zabudowę jednorodzinną i teren w kierunku zalewu aż po żwirownię. Tutaj 

musieliśmy uwzględnić decyzje administracyjne na realizację zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, jak i realizację kilku przedsięwzięć w rejonie żwirowni, ponieważ jesteśmy 

związani obowiązkiem uwzględnienia decyzji administracyjnych. W związku z tym projekt planu 

musi być przygotowany jakby w części. W zgodności z obecnym studium, skierowany do 

uchwalenia. A w części, gdzie wymaga korekty studium, jeżeli Państwo Radni wyrażą zgodę na 

zmianę studium, będziemy plan kontynuować w zgodności.” 

 Radny P. Janusz Micał - powiedział: „Chciałem zapytać, kiedy będzie gotowy 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 172/11/2008 „Nad Zalewem i kiedy 

będzie można zapoznać się z jego ustaleniami? W związku z planowanymi wywłaszczeniami 

nieruchomości pojawiają się informacje o wyrzucaniu mieszkańców domów „na bruk”. 

Prosiłbym o zdementowanie takich informacji. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się 

niepokoje wśród mieszkańców.”    

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Nie ma takiej 

możliwości, żeby wyrzucać mieszkańców domów na ulicę. Zgodnie z przepisami prawa, jeżeli 

nieruchomość zostaje wywłaszczona i przekazana pod realizację inwestycji publicznej, Miasto 

ma obowiązek zapewnić lokum zastępcze na okres 123 dni. Przez ten okres właściciel 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego
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nieruchomości, która została przejęta ma czas na szukanie mieszkania, wynajęcie lub 

kupienie.” 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - wyjaśniła: „Przewidujemy 

skierowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 172/11/2008 

„Nad Zalewem” pod obrady Komisji, w celu oceny wydania opinii, w pierwszym kwartale  

2017 r. Ulica, która jest kontynuacją łącznika do węzła południowego, w tzw. dołku na 

Zwięczycy, projektowana jest od co najmniej 30 lat. Rezerwa terenu była przewidziana  

w poprzednich planach i studium Gminy Boguchwała. W związku z tym na tej trasie, wg mojej 

wiedzy, nie ma żadnego domu do wyburzenia.” 

 Radny P. Janusz Micał - odnosząc się do udzielonego wyjaśnienia, powiedział:  

„W ostatnich latach został zbudowany tam dom. Stąd niepokoje mieszkańców.” 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Prace nad Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Zielonej trwają od 2006 r., a więc już 10 lat. Jeśli 

chodzi o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Nad Zalewem” prace trwają od 

2008 r., a po zmianie od 2009 r. Chciałem przypomnieć, że w grudniu 2015 r. Rada Miasta 

przyjęła apel do Prezydenta Miasta o przyśpieszenie prac nad opracowaniem planu. Reakcją 

na ten apel była deklaracja, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Nad 

Zalewem” zostanie uchwalony do połowy 2016 r. Jednak plan nadal nie jest uchwalony.  

Czym spowodowane są opóźnienia w przygotowaniu planów? Proszę o podanie terminu 

przedłożenia ww. planów pod obrady Rady Miasta.” 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała: „To, że 

uchwała była podjęta w 2006 r. nie oznacza, że tyle lat pracuje się nad tym planem. Kolejne 

losy działki w rejonie ul. Zielonej spowodowały, że prace nad planem musiały zostać 

przerwane. Chociażby z tego względu, że wymagały zmiany studium, po wydaniu decyzji  

o pozwoleniu na budowę bloku komunalnego, bo studium tego nie przewidywało. Następnie, ze 

strony Prezydenta był wniosek o uchylenie tej uchwały. Były kolejne zabiegi, które prowadziły 

do tego, żeby wyłączyć ten teren z planu „Drabinianka Północ”. To jest cała historia. Jeżeli 

będą ostateczne decyzje co do zamiarów, tutaj rozumiem, że sprzedaż przez przetarg, a więc 

sprzedaż nieznanemu nabywcy i jego wniosków do planu, akceptacja tych wniosków przez 

Prezydenta, spowoduje to, że i tak studium musi być zmienione, jeśli będzie tam jakiekolwiek 

zainwestowanie. Zawsze jest możliwość uchwalenia tego planu w zgodności ze studium,  

z przeznaczeniem na teren zielony. Jeśli chodzi o plan „Nad Zalewem”, rzeczywiście była 

deklaracja przyśpieszenia działań zmierzających do opracowania i uchwalenia planu. I tak się 

stało. Niemniej jednak plan i droga południowa, opracowywane w tym samym zespole, okazały 

się bardziej skomplikowane i wymagające ogromnego nakładu pracy. M.in. samo zarządzenie 

liczy 250 stron. Analizowanie każdej sprawy indywidualnie przerosło nieco nasze kalkulacje. 

Projekt planu jest przygotowany. Tak jak mówiłam, w pierwszym kwartale 2017 r. przekażemy 

go Komisji, celem zaopiniowania.” 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Jestem 

zdziwiony wypowiedzią Pani Dyrektor Biura Rozwoju Miasta, z kilku powodów. Po pierwsze 

chciałem przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Prezydent Miasta jest 

zobowiązany wykonywać uchwały Rady Miasta.  Po drugie, nie zgadzam się z wypowiedzią, że 

jak pojawi się inwestor, który będzie wnioskował, wtedy będzie opracowywany plan. Uważam, 

że powinno być odwrotnie. To znaczy Miasto ma mieć koncepcję, ma mieć wizję urbanistyczną 

swojego rozwoju, a potencjalni inwestorzy mają się do tego dostosowywać. Nie może być tak, 

że po 10 latach od podjęcia uchwały, Pani Dyrektor Biura Rozwoju Miasta mówi, że teren przy 

ul. Zielonej będzie sprzedawany, i że inwestor określi, co by tam chciał. To Rada Miasta określa 
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w planie przeznaczenie terenu, a potem potencjalni inwestorzy mogą kupić nieruchomość.  Poza 

tym nie jest przesądzona kwestia sprzedaży tego terenu. Jest to przedmiotem kolejnego punktu 

porządku obrad.” 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - odpowiedziała:  

„Jeśli chodzi o plan przy ul. Zielonej, były kolejne trzy warianty i dwa razy zmiany studium. 

Dlatego prace trwały z pewnymi przerwami. Jest to normalny proces planowania.” 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Jakiś czas temu była przygotowana 

uchwała Rady Miasta o przyśpieszeniu opracowania planu „Nad Zalewem”, w ograniczeniu 

do obszaru ok. 4 ha, którą to działkę Miasto chciało sprzedać. Wniosek został skierowany do 

Komisji. Mam pytanie, jakie przeznaczenie planowane jest przez Miasto dla tej działki  

w obrębie rezerwatu „Lisia Góra”?  

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - odpowiedziała, że: „Ta 

działka jest poza rezerwatem. W studium działka była przeznaczona na usługi celu publicznego. 

Jeżeli jest plan, w zgodności muszą być takie same funkcje.”  

Ad. 10. 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w imieniu wnioskodawców, 

przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/377/2015 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Granicznej i Zielonej (druk nr XXXIV/15/2016). 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Poinformował, że: „Projekt uchwały dotyczy nieruchomości położonych w rejonie  

ul. Granicznej i Zielonej. Obszar ten od długiego czasu stanowi przedmiot naszego 

zainteresowania i sporów, które w istocie rzeczy sprowadzają się do tego, co tam zrobić, do 

czego dopuścić, a przed czym się bronić. Autorzy projektu uchwały, którą Państwu prezentuję, 

są zdania, że po pierwsze, i tu między nami jest pełna zgoda, należy najpierw uchwalić plan,  

w którym w szczególności zdecydujemy, co tam będzie mogło być robione. Po drugie, dopiero 

wtedy zabrać się za ewentualną sprzedaż terenu, jeśli obszar, o którym mówimy, będzie miał 

przeznaczenie komercyjne. Natomiast uważamy, że ten teren nie powinien być komercyjnie 

zagospodarowywany. To jest opinia, która pozostaje w zbieżności z opinią Rady Osiedla  

i mieszkańców tamtego terenu. Ich zdaniem, rozwijająca się bardzo intensywnie Drabinianka 

potrzebuje również terenów o charakterze rekreacyjnym, sportowym, zieleni urządzonej.  

A w przypadku zabudowy, domu kultury, którego tam po prostu nie ma. Drabinianka jest 

jednym z dwóch osiedli, które się najszybciej rozwijają i gdzie najwięcej przybywa 

mieszkańców. W związku z tym nie może być tak, że wydajemy spore pieniądze na budowę czy 

remonty domów kultury na terenach przyłączonych, a Drabinianka, która jest od dawna częścią 

Rzeszowa jest takiej infrastruktury społecznej pozbawiona. Stąd wniosek, żeby uchylić tamtą 

naszą zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Granicznej i Zielonej,  

a jeszcze wcześniej uchwalić plan. Ponadto wnioskodawcy projektu uchwały podnoszą słuszny 

zarzut, że zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego spowodowała, iż działki  

o powierzchni powyżej 30 arów można sprzedać wyłącznie rolnikowi, który wykaże się 

stosownymi uprawnieniami. Powyższe wiąże się z dwoma zagrożeniami. Po pierwsze, że cena 

będzie zbyt niska. Mamy tu jednak sposób przeciwdziałania, polegający na tym, że wyznaczamy 

wysoką cenę wywoławczą. Po drugie, co moim zdaniem jest bardziej prawdopodobne, że ktoś 

to kupi, podstawiając rolnika, a następnie rozpocznie starania o odrolnienie tego terenu albo 

o uchwalenie planu, w którym będzie miał zapisy, które mu odpowiadają. W efekcie, kupując tę 

działkę w warunkach nieokreśloności jej przeznaczenia, kupi ją na tyle tanio, że za jakiś czas 

zrobi tam świetny interes. A my będziemy biernie patrzeć, ponieważ zgodziliśmy się na to, 
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podejmując kiedyś taką uchwałę. Stąd prośba do Państwa o uchylenie poprzedniej uchwały. 

Rozumiem, że naturalną koleją rzeczy, w razie zaakceptowania tej uchwały, będzie 

determinacja Biura Rozwoju Miasta, żeby w końcu ten plan skończyć.” 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował, że 

projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej.  

Komisja Gospodarki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.      

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Poparłem ten projekt uchwały z trochę innych 

powodów niż Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec. Otóż, pamiętacie Państwo, że gdy 

decydowaliśmy o sprzedaży w formie przetargu tych terenów, ja przekonywałem, że to jest 

bardzo atrakcyjna działka, i że warto tą działkę zagospodarować inaczej niż w formie łąki.  

W tej chwili tam jest łąka. To jest bardzo atrakcyjna działka i warta tego, żeby była dobrze 

zabudowana. Przy czym uważam, że nie było sprzeczności, jeśli chodzi o możliwość zrobienia 

w części tej działki zieleni. W północnej części tego terenu jest stary cmentarz i można tam 

urządzić zieleń. Jest możliwość pogodzenia zarówno inwestycji komercyjnej, jak i zieleni. Ale 

właśnie dlatego, że przekonywałem Państwa do tego, i nadal pozostaję w przekonaniu, że tam 

powinna być zabudowa, muszę teraz poprzeć uchwałę o cofnięciu zgody na sprzedaż. Chodzi  

o to, że weszła w życie ustawa o ochronie gruntów rolnych, która zabrania sprzedawania 

terenów, które nie mają planów osobom innym niż rolnicy. Po wejściu w życie tej ustawy 

rozmawiałem z Dyrektorem Biura Gospodarki Mieniem i zapytałem, co w takiej sytuacji z tym 

przetargiem. Otrzymałem informację od Pana Dyrektora, że ponieważ nie ma planu, to my jako 

Miasto nie możemy sprzedać tego terenu. Przyjąłem to jako „dobrą monetę”. Jak rozumiem,  

wtedy była to opinia aktualna. Jednak dwa tygodnie temu dowiedziałem się, że tak nie jest, i że 

Miasto organizuje przetarg dla rolników. Proszę więc postawić się w mojej sytuacji. Nie mogę 

zgodzić się na to, że najpierw przekonuję do tego, żeby była to działka inwestycyjna, a potem 

niejako przekonuję, żeby działka była sprzedana jako rolnicza. Z różnych względów, chociażby 

z uwagi na to, że nie chcę mieć potem pytań czy wręcz dochodzenia, dlaczego przekonywałem 

do zabudowy. Zwłaszcza, że w ostatnich dniach zgłosili się do mnie inwestorzy, którzy wręcz 

powiedzieli, że są formalnie rolnikami zainteresowanymi kupnem tej działki. Powiedziałem im 

szczerze to samo, co teraz Państwu. Jeżeli najpierw określamy tę działkę jako inwestycyjną,  

a potem sprzedajemy jako działkę rolną, to coś tu nie gra. W ustawie o ochronie gruntów 

rolnych jest taki zapis, że jeżeli po zawarciu aktu notarialnego okaże się, że nie zostały 

spełnione wszystkie przesłanki do sprzedaży działki rolnikowi, a jedną z tych przesłanek jest 

przeznaczenie rolnicze działki, to ta ustawa mówi, że akt sprzedaży z mocy prawa jest nieważny. 

Więc my jako Miasto w takiej sytuacji narażamy się na poważne problemy. Nie chciałbym być 

przez nikogo posądzany, dlaczego namawiałem do sprzedaży inwestycyjnej. Uważam, że 

działkę należy zagospodarować, ale dopiero po uchwaleniu planu i sprzedaży w przetargu jako 

działki inwestycyjnej, a nie rolnej.” 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - powiedział: „Musimy wziąć 

pod uwagę, że przetarg został ogłoszony zgodnie z przepisami, a działka została wyceniona 

jako działka inwestycyjna, a nie jako działka rolna. Więc wartość działki jest po cenie rynkowej. 

Rzeczywiście nastąpiła zmiana przepisów, jeśli chodzi o ustawę o ochronie gruntów rolnych,  

i działkę powyżej 30 arów może kupić rolnik. Natomiast, jeżeli rolnik zakupi taką działkę, to 

przez okres 10 lat musi prowadzić działalność rolniczą na tej działce.  Jeżeli rolnika stać na to, 

żeby kupić działkę za parę milionów i przez 10 lat prowadzić działalność rolniczą, to jest jego 

wola. Chciałem też zauważyć, że Biuro Gospodarki Mieniem odpowiada również za osiąganie 

dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.” 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - powiedział: 

Nieruchomość ma powierzchnię półtora hektara. Wyceniona została na kwotę 3 200 tys. zł. To 



26 
 

nie jest tak, że dwa tygodnie temu zaistniała taka sytuacja, że ogłosiliśmy przetarg. W tym 

przypadku 6 tygodni wisiał wykaz i dwa miesiące wcześniej opublikowaliśmy ogłoszenie. Czyli 

prawie 4 miesiące trwa procedura sprzedaży nieruchomości. Weszła w życie ustawa o ochronie 

gruntów rolnych, która nie zakazuje zbycia nieruchomości, tylko w stosunku do nieruchomości 

powyżej 30 arów daje pierwszeństwo nabycia rolnikom. Nie wiem, czy intencją ustawodawcy 

było to, aby na terenach miast rolnikom nic nie sprzedać. Jeżeli ustawa mówi wprost, że 

pierwszeństwo w zakupie działki powyżej 30 arów ma rolnik, to my honorując tą ustawę, 

podobnie jak wszystkie ustawy obowiązujące na terenie naszego kraju, w oparciu o tą ustawę 

ogłosiliśmy przetarg. Działka jest wyceniona, wg opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego,  

na prawie 22 tys. za ar. Jest to wartość zgodna z wartością rynkową nieruchomości. Wszystkie 

procedury, określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami, zostały spełnione. Poza tym plan jest uchwalany przez Radę Miasta, a nie 

przez inwestora. To Państwo decydujecie, jakie będzie przeznaczenie terenu. Uważam, że  

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również z wyceną rzeczoznawcy majątkowego 

określającego wartość tej nieruchomości, procedura dotycząca przygotowania przetargu na 

zbycie tej nieruchomości jest prawidłowa.” 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - stwierdziła: „Zgadzam się, że przetarg jest dobrze 

ogłoszony, zgodnie z zapisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jednak wycena 

nieruchomości rolnej za kwotę 3 200 tys. zł, na prowadzeniu działalności wytwórczej  

w rolnictwie przez okres 10 lat, daje domniemanie, że jest zamiar niedotrzymania 

zobowiązania. Jako Rada Miasta podejmujemy uchwały o sprzedaży gruntów w centrum miasta 

po to, aby powstawały tam inwestycje. A nie po to, żeby nabył grunt rolnik lub osoba, która 

zamierza utworzyć gospodarstwo rolne, aby prowadzić tam przez 10 lat działalność rolniczą. 

Dlatego zasadnym jest wycofanie naszej zgody na sprzedaż działki w rejonie ul. Granicznej  

i Zielonej, uchwalenie planu i ewentualnie zbycie działki na cele zgodne z planem, inne niż 

rolne. A najlepiej byłoby uwzględnić wnioski mieszkańców, którzy zgłaszają potrzebę,  

aby powstały tam tereny rekreacyjne, dom kultury czy żłobek. Proszę Państwa, uchwała  

o przystąpieniu do opracowania planu przy ul. Zielonej była podjęta w 2006 r. W 2013 r. 

wystąpiliśmy o przyśpieszenie opracowania planu dla tego obszaru, ze względu na protesty 

mieszkańców. W 2014 r. pytaliśmy Pana Prezydenta, co się dzieje w temacie opracowania 

planu dla tego terenu. Niestety, bez rezultatu. Myślę, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 

zmusi jednak Miasto do opracowania planu, bo bez tego planu nie będzie można zbyć tej 

nieruchomości. Miasto może ewentualnie, bez zbycia nieruchomości, samo inwestować na tym 

obszarze jako właściciel terenu. Dobrze byłoby, żeby uwzględnić tutaj wnioski mieszkańców.” 

 P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - powiedział: 

„Zastępca Prezydenta Miasta P. Andrzej Gutkowski, jak i Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem 

P. Grzegorz Tarnowski przekazali informację, że wszczęta została procedura sprzedaży działki 

o powierzchni półtora hektara po cenie bardzo wysokiej, czyli za kwotę 3 200 tys. zł.  

Z wypowiedzi wnioskodawców, m.in. Przewodniczącego Rady Miasta P. Andrzeja Deca 

wynika, że jest za wycofaniem zgody na sprzedaż nieruchomości w rejonie ul. Granicznej  

i Zielonej, czyli za uchyleniem uchwały, po to, żeby przeznaczyć ten teren pod zabudowę czysto 

użytkową, z więc zieleń, zieleń urządzoną, ewentualnie dom kultury. Mam pytanie, czy 

wykorzystanie tej działki pod cele inwestycyjne Miasta i wydatkowanie na ten cel pieniędzy  

z budżetu Rzeszowa, z kieszeni podatników, jest zasadne? Tym bardziej, że jest to teren dobrze 

zorganizowany pod względem urbanistycznym, jak również pod względem zieleni. Jeżeli 

pojawiłby się inwestor zainteresowany kupnem działki za kwotę 3 200 tys. zł, na pewno byłby 

również zainteresowany realizacją ciekawej inwestycji, czyli zysku dla Miasta, a nie 

wydatkowania środków. Stąd też Komisja była za tym, aby nie wstrzymywać w tym momencie 

procesu przetargowego i negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.”     
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 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - zwróciła uwagę, że: „Zgodnie z ustawą, przez 10 lat 

nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne. W tym okresie 

ta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na 

wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, może wyrazić zgodę na sprzedaż tej nieruchomości, 

jeżeli konieczność zbycia wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy. Czyli nie ma 

możliwości zmiany sposobu użytkowania tego obszaru przez okres 10 lat.”     

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Chciałem przychylić się do stanowiska Radnej 

P. Jolanty Kaźmierczak. Jaki jest interes Miasta, aby działka w środku Rzeszowa, blisko 

centrum, przez okres 10 lat nie była zagospodarowana w sposób użytkowy, tylko jako działka 

rolna? Nie rozumiem postępowania władz Miasta w tym zakresie. Nie widzę także interesu 

Miasta w tego rodzaju sprzedaży.”       

 Radny P. Konrad Fijołek - stwierdził: „Chciałbym przypomnieć, że dzisiaj,  

w zmianach budżetowych, skorygowaliśmy wysokość dochodów ze sprzedaży majątku Miasta, 

jakie mieliśmy uzyskać, o 10 mln zł. W tym kontekście, a także w kontekście troski o stan 

finansów Miasta, wyrażanej wcześniej m.in. przez Radnego P. Waldemara Szumnego, 

zdecydowanie popieram potrzebę dokończenia postępowania, które już uruchomiliśmy, jeśli 

chodzi o sprzedaż działki przy ul. Granicznej i Zielonej. Chciałem też zwrócić uwagę, że mogą 

zmienić się uwarunkowania prawne, które pozwolą inwestorowi na szybsze skapitalizowanie,  

a Miastu na uzyskanie niezbędnych kolejnych powierzchni, kolejnej kubatury, od których będą 

odprowadzane podatki. Chciałem też przypomnieć, że dzisiaj, w zmianach budżetowych, 

skorygowaliśmy też wpływy z dochodów od nieruchomości o kwotę 5 mln zł wzwyż. Jak się 

patrzy naprawdę z troską na stan finansów Miasta, to powinno się wspierać to, że powstają 

kolejne powierzchnie i budowle, od których są wpływy do budżetu Miasta.” 

 Radny P. Waldemar Kotula - powiedział: „Mam pytanie dotyczące  wyceny tej działki. 

Na jednej z poprzednich sesji Rady Miasta była przedstawiona informacja, że w strefie 

Dworzysko działki były wycenione na blisko 30 tys. zł za ar. Tutaj jest mowa o tym, że działki 

są wycenione na kwotę 21 tys. zł za ar. Jest więc tu dość spora rozbieżność. A lokalizacja wydaje 

się bardziej atrakcyjna, jeśli chodzi o teren przy ul. Granicznej i Zielonej. Po drugie, mam 

pytanie, czy Miasto nie uzyskałoby więcej środków, gdyby został uchwalony plan? Wtedy 

działkę mógłby kupić każdy zainteresowany inwestor.” 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Jeśli chodzi o ceny działek  

w strefie Dworzysko w wysokości ok. 30 tys. zł za ar, 3 mln za hektar, rzeczywiście taka kwota 

była ustalona przez Pana Starostę. Wysoka cena miała taki skutek, że nikt nie był 

zainteresowany zainwestowaniem. W tej chwili działka wyceniona jest na ok. 1 500 tys. zł za 

hektar. Firma wstępnie zainteresowana zakupem działki zrezygnowała, głównie dlatego że cena 

była za wysoka. Jeśli chodzi o zbywanie działek, musi być wybrany jakiś „złoty środek”. 

Rozmowy powinny być prowadzone pod kątem pozyskania firmy, jak i pieniędzy za działkę. 

Należy mieć na uwadze też fakt, że pieniądze za działkę wpłyną jednorazowo. Natomiast ważne 

jest to, że jak powstanie zakład produkcyjny, przy jego budowie znajdą pracę ludzie,  

i że później będą pracować przy produkcji.”  

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - „Zgadzam się, że na 

problem należy patrzeć pod kątem troski o budżet Miasta, ale ja inaczej pojmuję tę troskę. Jest 

pytanie, czy lepiej sprzedać teren rolny za 3 mln zł i żeby przez 10 lat była tam produkcja rolna, 

czy lepiej uchwalić plan? Mieszkańcy nie są przeciwni zabudowie terenu. Chodzi o to, żeby 

zostało to zrobione rozsądnie. Na przykład z uwzględnieniem powstania domu kultury i innych 

rzeczy, tak aby po uchwaleniu planu uzyskać wyższą cenę. Co jest bardziej gospodarne? 

Sprzedanie dzisiaj rolnikowi czy później pod ewentualnie inne inwestycje? Po drugie, chcę 
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zwrócić uwagę, że sprzedaż rolnikowi na 10 lat jest w sprzeczności z tym, co było niedawno 

rozpatrywane na sesji, gdy była mowa o akademikach. Jeżeli ktoś kupi działkę do produkcji 

rolnej na 10 lat, to raczej nie wybuduje trzech eleganckich akademików. Więc to jakoś nie 

współgra z tym wszystkim. Mam pytanie, czy nie patrzymy już na dobro studentów? Bo 

wcześniej były tu prezentowane inne argumenty. Po trzecie, mieszkańcy ul. Zielonej dostarczyli 

mi pismo, w którym kategorycznie sprzeciwiają się sprzedaży działki, ponieważ mają inne 

oczekiwania i inne potrzeby związane ze swoim codziennym życiem. Dlatego, jeśli miałaby być 

to działka przeznaczona na 10 lat do produkcji rolnej, jeszcze bardziej utwierdzam się  

w przekonaniu, żeby nie sprzedawać jej rolnikowi. Jest też taka wątpliwość czy mieszkańcy 

będą zadowoleni, mając w pobliżu działkę, gdzie byłaby prowadzona produkcja rolna. Jest 

wiele argumentów, które pokazują, że dobrze zrobiliśmy, przygotowując ten projekt uchwały.” 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - opowiedział się za podtrzymaniem uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie 

ulic Granicznej i Zielonej, podjętej przez Radę Miasta w dniu 17 listopada 2015 r. Zwrócił 

uwagę, że kupowanie działki za 3 mln zł, której nie można zabudować przez 10 lat, byłoby 

nieopłacalne dla inwestora. 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Działka przy ul. Zielonej, znajdująca się 

blisko centrum miasta, ma duże walory inwestycyjne. Jest to miejsce bardzo atrakcyjne pod 

kątem ewentualnych inwestycji na cele publiczne czy rekreacyjne. Moim zdaniem, powinniśmy 

myśleć o tym obszarze w perspektywie celu długookresowego. Gdybyśmy teraz sprzedali działkę 

za kilka mln zł, to przez 10 lat nie będzie mogła być wykorzystywana do żadnego innego celu 

niż rolniczy. Jeżeli już teraz byłby taki zamiar, że ten cel będzie inny, to chyba coś tu nie gra. 

Dlatego pytam jeszcze raz. Gdzie w tym przetargu jest interes Miasta? Bo my tego interesu  

w tym momencie nie dostrzegamy. Mamy świadomość tego, że dzisiaj inwestorzy patrzą  

w perspektywie 20 - 30 letniej. Zostawienie tego terenu na cel rolniczy przez 10 lat, będzie dla 

Miasta stratą. Bo oznacza to, że przez 10 lat na tym terenie nie będzie mogło wydarzyć się nic, 

co mogłoby poprawić estetykę i atrakcyjność miasta i gwarantować rozwój Rzeszowa. Jeszcze 

raz pytam, gdzie jest w tym wszystkim interes Miasta?” 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Jeżeli myśli się o tym dzisiaj, 

to tak to wygląda. Jednak 10 lat jest chwilą w życiu Miasta. Ktoś, kto kupi ten teren na pewno 

później zrealizuje jakieś inwestycje, z korzyścią dla Miasta, jak i siebie.”  

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zarządził przerwę  

w obradach Rady Miasta.  

 Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta.  

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 

 Dalszą część obrad prowadził P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta.  

 Radny P. Wiesław Buż - powiedział: „O tej sprawie dyskutowaliśmy na tej sali już 

kilkakrotnie. Zastanawiam się, czy jest jakaś grupa nacisku czy wpływu na radnych, którzy co 

jakiś czas wnoszą o zmianę decyzji, a więc odstąpienie od sprzedaży, zmiana planu itd. Nasuwa 

się pytanie, co zapisać w planie, aby uzyskać jeszcze wyższą cenę? I kolejne pytanie, co zapisać, 

aby spełnić oczekiwania społeczne? Jest tu dużo rozbieżności. Następne pytanie, co zapisać  

w tym planie czy projekcie uchwały, żeby przypodobać się okolicznej, lokalnej, a nawet 

sublokalnej społeczności? Na pytanie, co powoduje, żeby znowu odwlec sprawę wpływu do 

budżetu Miasta niemałej kwoty, zasadnej i potrzebnej, pada odpowiedź, że dobra zabudowa. 

Jaka to jest dobra zabudowa? Z punktu widzenia ekonomicznego, Pan Prezydent wnosi  

o podtrzymanie uchwały podjętej już przez Radę Miasta, mając na uwadze to wszystko, o czym 
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dzisiaj tutaj powiedzieli fachowcy, a więc treść ustaw, zagrożenia, lata, kiedy można sprzedać 

i budować. Nawet, jeśli tak jest, że ten ktoś zgłasza się do przetargu i kupuje ten teren, bo stać 

go na to, z wiedzą, że przez 10 lat będzie tam utrzymywał, np. tylko łąkę, bo to jest też 

działalność rolna, a więc będzie kosił i pielęgnował, bo Miasto go do tego przymusi, będzie 

także płacił podatki. Czy chodzi o to, żeby spełnić te bliżej nieokreślone cele, o których 

wcześniej mówiłem, zablokować teren i przypodobać się? Moim zdaniem, lepiej mieć w kasie 

Miasta te 3 200 tys. zł i dobrze je spożytkować. Niewykluczone jest, że temu nabywcy znudzi się 

i zaproponuje Miastu odsprzedanie działki. Nie wiadomo, czy nie taniej, a może tylko trochę 

drożej. Ale to jest taki kredyt nieoprocentowany. Patrząc z pozycji ekonomicznej, pod kątem 

odpowiedzialności za Miasto, za stan finansów i za gospodarkę, będę głosował konsekwentnie 

przeciw temu projektowi uchwały. Mam obawy, że nie wszyscy radni kierują się tymi 

przesłankami.”    

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Jako 

wnioskodawca, odpowiem krótko. Kryteria ekonomiczne nie są najważniejsze, tylko 

zagospodarowanie przestrzeni, ponieważ raz podjętych decyzji o zagospodarowaniu 

przestrzeni nie da się odwrócić. A odpowiedź na pytanie, co zapisać, przewiduje ustawowa 

procedura przygotowania i uchwalania planów. Stosując procedurę, uwzględniając wszystkie 

uwagi za i przeciw, zastanowimy się, co tam zapisać. Nie wykluczam tego, że zapiszemy tam 

dokładnie, to co dzisiaj. Ale chciałbym, żeby odbyło się to z poszanowaniem tych procedur.” 

 Radny P. Witold Walawender - opowiedział się za podtrzymaniem uchwały podjętej 

przez Radę Miasta w dniu 17 listopada 2015 r. Zwrócił uwagę, że: „Było tu mówione, że 

mieszkańcy oczekują na dom kultury. Nie zapominajmy jednak o tym, że wcześniej ci sami 

mieszkańcy blokowali budowę kortów tenisowych. Można było kilka lat temu wybudować takie 

korty i dzisiaj tematu by nie było.”      

 Przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/377/2015 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Granicznej i Zielonej 

- została przyjęta 13 głosami za, przy 9 głosach przeciwnych i przy 1 głosie 

wstrzymującym.  

Ad. 11. 
 Radny P. Waldemar Szumny - w imieniu wnioskodawców, przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr XXXIV/16/2016). 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na tym, że w § 1 projektu uchwały: 

- po wyrazie „nieruchomości” dodaje się wyrazy „stanowiących własność Gminy Miasto 

   Rzeszów”, 

- po wyrazie „sąsiednich” dodaje się wyrazy „wraz z urządzeniami”. 

Przypomniał, że temat był dyskutowany na wcześniejszej sesji Rady Miasta. Poprzednia 

uchwała, przygotowana także z inicjatywy radnych, została uchylona przez Wojewodę 

Podkarpackiego z powodu zastosowania niewłaściwej podstawy prawnej. W przedłożonym 

obecnie projekcie uchwały podstawa prawna została zmieniona. Komisja Gospodarki 

Przestrzennej Rady Miasta odbyła posiedzenia na temat omawianego projektu uchwały. 

 

 P. Robert Kultys - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej - 

poinformował: „Komisja Gospodarki Przestrzennej dwukrotnie opiniowała sprawę sprzedaży 

działek miejskich. Najpierw obradowaliśmy nad projektem uchwały przedłożonym na XXXI 
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sesję Rady Miasta. Natomiast na wczorajszym posiedzeniu Komisji uznaliśmy, że nie ma 

potrzeby powtórnego głosowania, bo co do zasady nikt w tej sprawie nie zmienił zdania. Tuż 

po zamknięciu obrad pojawiła się jednak wątpliwość, czy możemy opierać się tylko na opinii 

dotyczącej poprzedniej uchwały. Żeby uniknąć kontrowersji, zwołałem dzisiaj przed sesją 

posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, podczas którego projekt uchwały został 

jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany. Chciałem też poinformować, że jako wnioskodawcy 

uchwały rozmawialiśmy z prawnikami Wojewody, którzy sporządzali rozstrzygnięcie nadzorcze 

stwierdzające nieważność uchwały. Chcieliśmy wyjaśnić nasze wątpliwości przy 

przygotowywaniu tego projektu uchwały. Dowiedzieliśmy się, że powołanie się na artykuł  

z ustawy o gospodarce nieruchomościami może być wątpliwe. Nie chciałbym wchodzić tu  

w kwestie prawne, bo chodzi tu o możliwość nieprecyzyjnego interpretowania pojęcia 

„poprawa zagospodarowania działki sąsiedniej”. Ze względu na dość szeroką możliwość 

interpretowania tego pojęcia, podpowiedziano nam, że znacznie zasadniejsze byłoby 

procedowanie w oparciu o kodeks cywilny, a nie o tę ustawę. Oczywiście będą osoby, które 

będą kwestionowały również tę podstawę prawną. Natomiast chciałbym wyraźnie podkreślić, 

że my jako radni nie jesteśmy od rozstrzygania ostatecznej zasadności podstaw prawnych. Od 

tego jest organ nadzoru. My się do orzeczenia organu nadzoru ustosunkowujemy pozytywnie  

i dlatego przedstawiamy dzisiaj uchwałę z korektą podstawy prawnej i uzasadnienia. 

Podkreślam jeszcze raz, że ta uchwała nie determinuje niczego. To jest jedynie zgoda Rady 

Miasta. Natomiast dalszy ciąg postępowania zależy już od Prezydenta i od urzędników, co do 

wykonania, bo to nie jest obligatoryjne, jak i wyceny.” 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - wyjaśnił: „Chciałem zwrócić 

uwagę na jedną rzecz. Jeśli chodzi o działki, które są objęte projektem uchwały, w tej chwili są 

one przedmiotem postępowania przed sądem powszechnym. Myślę, że w tej sytuacji najlepiej 

byłoby poczekać, aż sąd wyda wyrok w tym zakresie.” 

 

 P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - odnosząc się 

do tabeli z opiniami Komisji, zgłosił uwagę, że podany wynik głosowania w pkt 11 

(„Komunalna: 4 za, 1 wstrzymujący”) jest błędny. Poinformował, że Komisja Gospodarki 

Komunalnej większością głosów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

 

 Radny P. Wiesław Buż - powiedział: „Znowu mamy do czynienia z projektem uchwały, 

gdzie powołujemy się na doradztwo prawne Wojewody, czyli idziemy za daleko. Moim zdaniem, 

wnosząc projekty uchwał należałoby ewentualnie zadbać o opinię prawną Biura Obsługi 

Prawnej Urzędu Miasta. Mówię o tym dlatego, że jeden projekt uchwały ze złym zapisem został 

już przekazany do Wojewody. Czy mamy pewność, że bez opiniowania tej uchwały, sytuacja się 

nie powtórzy? Uważam, że w tak ważnych sprawach jak zbycie nieruchomości, gdzie toczy się 

spór, gdzie sprawa jest rozstrzygana przez sąd powszechny, nie powinniśmy jako Rada Miasta 

podejmować tak jednoznacznych decyzji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę kwestię sprawdzić 

od strony formalno - prawnej, a następnie rozstrzygnąć po zaopiniowaniu przez odpowiednie 

służby podległe Prezydentowi Miasta. Tutaj do tej sprawy nic nowego nie wniesiemy. W tym 

temacie dyskutowaliśmy już bardzo dużo, także na poprzedniej sesji. Poza tym mam pytanie, 

czy rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały wpłynęło już do Rady 

Miasta? Proponuję skierowanie projektu uchwały do Komisji.” 

 

 Radny P. Robert Homicki - zapytał: „Czy w momencie sprzedaży Millenium Hall 

obecnemu inwestorowi istniały wątpliwości formalno - prawne? Wydaje mi się, że kiedy obecny 

inwestor podejmował decyzję o kupnie, musiał mieć zgodę Miasta na to, że ta sytuacja będzie, 
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kolokwialnie mówiąc, wyprostowana. Jeżeli sprawa dalej będzie przeciągana  

i nieuregulowana, wydaje mi się, że jest zagrożenie, że inwestor wytoczy Miastu proces. Wtedy 

Miasto, jeżeli przegra, będzie płacić wysokie odszkodowanie. Proszę o odpowiedź, na jakiej 

podstawie była sprzedawana nieruchomość?” 

 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - wyjaśnił: „Jeżeli 

mówimy o sprzedaży nieruchomości Millenium Hall, to pierwszym inwestorem Millenium Hall 

była firma Conres. Spółka Develop Investment kupiła nieruchomość od komornika, który 

prowadził licytację majątku Conresu. Czyli ta spółka nie kupiła nieruchomości od Miasta, tylko 

nabyła ją w drodze licytacji komorniczej. Więc od samego początku do chwili obecnej 

inwestycja Millenium Hall jest inwestycją prywatną, realizowaną na gruntach, które były 

prywatne, pod zakres inwestycyjny Millenium Hall. Jeżeli mówimy o gruntach gminnych, to 

przez środek Millenium Hall przebiega droga. Część nieruchomości, które zostały zabudowane, 

są w tym pasie drogowym. Natomiast cała inwestycja była realizowana od samego początku na 

gruntach prywatnych.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiadając na pytanie Radnego 

P. Wiesława Buża, poinformował, że do Rady Miasta wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 

stwierdzające nieważność poprzedniej uchwały (rozstrzygnięcie nadzorcze stanowi załącznik 

nr 22 do protokołu). Następnie powiedział: „Sprawa jest skomplikowana. Jest tam mnóstwo 

różnych niuansów prawnych. Moim zdaniem, rozstrzygnięcie nadzorcze nie jest jednoznaczne 

i nie jest pewne, czy nie zostałoby zakwestionowane w sądzie, gdyśmy zadecydowali  

o skierowaniu sprawy do sądu. Podobnie jest z projektem uchwały, który przygotowaliśmy na 

dzisiejszą sesję. Zgadzam się z tym, co powiedział Radny P. Robert Kultys, że nie jesteśmy od 

tego, żeby takie niuanse badać. Wczoraj otrzymałem i przeczytałem list od Pana Ireneusza 

Dzieszko, tego samego, który jak się domyślam sprowokował Wojewodę do uchylenia naszej 

poprzedniej uchwały, i który językiem czysto prawniczym pisze, dlaczego jego zdaniem uchwała 

ta miałaby być sprzeczna z prawem. Widać wyraźnie, że Pan Dzieszko daje się używać przez 

kogoś, kto go do tego namawia. I na końcu takie stwierdzenie: „Pozostaną  pytania o to, co 

powoduje, iż w sprawie działek pod Millenium Hall podejmowane są tak dziwne politycznie  

i prawnie działania?” To pytanie można odwrócić do Pana Dzieszki, tylko że on akurat nie jest 

tutaj dla nas partnerem. Proszę Państwa, wszyscy znacie okoliczności na tyle ogólne, żeby 

podjąć zgodę, a nie decyzję, zgodę na sprzedaż tych działek. Pan Prezydent podejmie decyzję  

i zrobi to w stosownym czasie, jeżeli tę uchwałę podejmiemy.”  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział, że odnośnie Pana Ireneusza 

Dzieszko zostanie przedstawiona informacja, przez Dyrektora Biura Obsługi Prawnej, na temat  

spraw sądowych z Miastem. 

 

 P. Janina Załuska - Dyrektor Biura Obsługi Prawnej - poinformowała: „Przed 

Sądem Okręgowym w Rzeszowie toczyła się sprawa z pozwu Gminy Miasto Rzeszów przeciwko 

Panu Ireneuszowi Dzieszko o ochronę dóbr osobistych. A mianowicie sprawa dotyczyła kwestii 

związanych z ustalaniem opłat za wywóz śmieci. Ponieważ Pan Dzieszko twierdził, że ceny  

w Rzeszowie są wyższe niż w Warszawie, co oczywiście było nieprawdą, zadecydowano   

o skierowaniu sprawy do Sądu. Ostatecznie Gmina Miasto Rzeszów wygrała sprawę. Pan 

Dzieszko zapłacił odpowiednią kwotę z tytułu kosztów procesu. Ponadto Sąd swoim 

postanowieniem zobowiązał Pana Dzieszko do przeproszenia Gminy Miasto Rzeszów za 

mówienie nieprawdy w tym zakresie. Ponieważ Pan Dzieszko nie wykonał wyroku Sądu,  

z chwilą uprawomocnienia się tego postanowienia, to jest kwestia 3 dni, taki tekst zostanie 

opublikowany w gazecie. Jednocześnie Sąd zasądził mocą tego postanowienia kwotę ponad  
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2 tys. zł na rzecz Gminy Miasto Rzeszów tytułem kosztów ogłoszenia w gazecie przeprosin Pana 

Dzieszki.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (wraz 

z autopoprawkami) - została przyjęta 13 głosami za, przy 7 głosach 

przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.   

 
Ad. 12. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy  

ul. Potockiego w Rzeszowie na rzecz Parafii Greckokatolickiej p.w. Zaśnięcia Najświętszej 

Marii Panny w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży (druk  

nr XXXIV/3/2016). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik 

nr 23 do protokołu. 

 

 Radny P. Robert Homicki - odnosząc się do projektu uchwały, zapytał: „Ile Miasto 

na tym straci? Jest to kolejna sprzedaż nieruchomości kościołowi, takiemu czy innemu, za 1 % 

wartości. Myślę, że przez ostatnich 20 lat Miasto straciło na tym kilkadziesiąt a może nawet 

kilkaset milionów zł. A całkiem niedawno mówiliśmy tutaj o dbaniu o budżet i finanse Miasta. 

Zgodnie z prawem oczywiście możemy udzielić bonifikaty w wysokości 99 %, 50 % lub możemy 

nie udzielać jej wcale. Może już najwyższy czas najwyższy na to, żeby zacząć traktować kościoły 

jako organizacje prowadzące zwykłą działalność gospodarczą, tak jak każdego innego 

przedsiębiorcę. Może wtedy kościoły zaczęłyby kupować nieruchomości, które teraz oddajemy 

za bezcen, po normalnych cenach. Tak naprawdę nie dziwię się kościołom, że występują z takimi 

pismami i prośbami. Bo jeżeli Miasto bez słowa sprzeciwu udziela bonifikat, to pewnie każdy 

na ich miejscu postępowałby w ten sposób. Dlatego apeluję, żebyśmy zaczęli traktować kościoły 

tak jak normalne organizacje.” 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do wypowiedzi 

przedmówcy, powiedział: „Myślę, że Pan Radny jednak trochę się zagalopował. Nie bez kozery 

obowiązuje w naszym kraju ustawa o stosunkach między państwem a poszczególnymi 

kościołami. Jak rozumiem, znaczy to m.in. tyle, że nasz parlament uznał, iż kościoły nie są 

normalnymi organizacjami gospodarczymi, tylko mają specyficzną rolę do spełnienia. Jaką, to 

każdy wie. Uzasadnieniem, moim zdaniem, stosowania bonifikaty wobec kościołów jest takie, 

że są to potrzeby wiernych, którzy tu pracują, tu żyją i tu płacą podatki. Te potrzeby, jak ktoś 

bardzo się uprze, można porównywać do potrzeb o charakterze kulturalnym, sportowym czy 

rozrywkowym, chociaż mamy świadomość, że to porównanie jest trochę naciągnięte. Jeśli 

miałbym jakąś wątpliwość w tej sprawie, to tylko taką, czy akurat kościół grecko-katolicki jest 

na tyle licznie tu reprezentowany, że zasługuje na tego typu bonifikatę. Ale myślę, że w czasach, 

kiedy tak wielu Ukraińców u nas pracuje, bo to oni głównie są wyznawcami tego kościoła, kiedy 

chcemy poprawić relacje z tym krajem, taka decyzja w przypadku tego kościoła specjalnie 

Miasta nie zuboży i jest w zupełności usprawiedliwiona.” 

 Radny P. Robert Homicki - ad vocem: „Mówiłem nie tylko o decyzji dzisiejszej, ale  

o całokształcie problemu. Polemizowałbym z twierdzeniem, że kościoły spełniają tylko  

i wyłącznie rolę inną niż gospodarcza. Ale każdy ma prawo do własnego zdania.”       

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Nie powiedziałem, 

że tylko i wyłącznie.”       



33 
 

 Radny P. Grzegorz Koryl - opowiedział się za podjęciem uchwały. Argumentował, 

że: „Kościołów, wspólnot i parafii nie można traktować jak fabryk czy przedsiębiorstw, 

ponieważ mają do spełnienia bardzo ważną funkcję społeczną.” 

 Radny P. Mariusz Olechowski - pozytywnie odniósł się do projektu uchwały. Poparł 

stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta P. Andrzej Deca oraz Radnego P. Grzegorza 

Koryla.  

 Przystąpiono do głosowania:       

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej położonej przy ul. Potockiego w Rzeszowie na rzecz Parafii 

Greckokatolickiej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie, 

wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży - została przyjęta  

18 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących.  

Ad. 13. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasta Rzeszowa od Gminy Świlcza 

(druk nr XXXIV/7/2016). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy 

Miasta Rzeszowa od Gminy Świlcza - została przyjęta jednogłośnie  

(19 głosami za).  

Ad. 14. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej 

przy ul. Żelaznej w Rzeszowie (druk nr XXXIV/8/2016).  Projekt uchwały wraz z załącznikiem 

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Żelaznej w Rzeszowie - 

została przyjęta jednogłośnie (21 głosami za). 

Ad. 15. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Starzyńskiego w Rzeszowie 

(druk nr XXXIV/9/2016). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

ul. Starzyńskiego w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za).   
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Ad. 16. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy Piastów (projekt uchwały wraz 

z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 27 do protokołu.) 

 Radny P. Waldemar Kotula - pozytywnie odniósł się do przedłożonego projektu 

uchwały.  

 Radny P. Robert Homicki - stwierdził, że projekt uchwały jest zasadny i optował za 

przyjęciem uchwały.  

 Przystąpiono do głosowania:  

  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy 

ulicy Piastów - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

Ad. 17. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie  

ul. Miłocińskiej (projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 

do protokołu.) 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ul. Miłocińskiej - została przyjęta jednogłośnie  

(20 głosami za).   

Ad. 18. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały wraz z załącznikami 

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 29 do protokołu.) 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - 

została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

Ad. 18 a. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 3760/3 

w obr. 222). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do 

protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - została przyjęta 

jednogłośnie (17 głosami za).   

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że został ogłoszony 

jednolity tekst ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm).  

W związku z tym zostanie dokonana autopoprawka do uchwał, polegająca na tym, że we 
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wszystkich uchwałach podejmowanych na dzisiejszej sesji, w których jest odwołanie do 

ustawy o samorządzie gminnym, zostanie zmieniona odpowiednio podstawa prawna.   

 

Ad. 18 b. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 3778/3  

 w obr. 222). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 31 do 

protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - 

została przyjęta jednogłośnie (21 głosami za).  

Ad. 18 c. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych, 

stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów, na rzecz Skarbu Państwa (przy  

ul. Bł. Karoliny). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik  

nr 32 do protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto 

Rzeszów, na rzecz Skarbu Państwa - została przyjęta jednogłośnie  

(21 głosami za). 

Ad. 19.  

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w rejonie ul. Porąbki (projekt 

uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 33 do protokołu.) 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  

w rejonie ul. Porąbki - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za).  

Ad. 20.  

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy  

ul. Baldachówka 8 w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty (kserokopia projektu uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 34 do protokołu.) 

 P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - 

poinformował, że Komisja, po odbyciu kolejnego posiedzenia i po uzyskaniu dodatkowych 

informacji, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - wyraził wątpliwość, czy w interesie Miasta jest 

pozbywanie się lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.  



36 
 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - zwrócił się do Rady Miasta o podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy  

ul. Baldachówka 8 w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty.      

 P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - 

poinformował, że Komisja za zasadne uznała sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy  

ul. Baldachówka 8, z uwagi na fakt, że znajdują się w zabytkowej kamienicy, gdzie nakłady na 

utrzymanie obiektu są bardzo wysokie. Dodał, że w przedmiotowym budynku został 

przeprowadzony remont kapitalny ze środków Miasta w latach 1999 - 2002.   

 Radny P. Marcin Deręgowski - zwrócił uwagę, że: „Okres oczekiwania na mieszkanie 

komunalne w Rzeszowie wynosi obecnie 12 lat. Jeżeli będziemy pozbywać się kolejnych lokali 

komunalnych, to ten okres będzie się wydłużał. Głosując za tą uchwałą, powinniśmy więc być 

konsekwentni i budować następne mieszkania komunalne, tak żeby okres oczekiwania nie był 

tak długi.” 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - opowiedział się za podjęciem uchwały. Wskazał na 

potrzebę zweryfikowania listy osób oczekujących na mieszkania komunalne w Rzeszowie.  

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Moim zdaniem, 

dotknęliśmy wbrew pozorom skomplikowanego i trudnego tematu. Chciałbym wskazać na 

następujące okoliczności. Po pierwsze, skoro ten zabytkowy budynek został już 

wyremontowany, to jego utrzymanie nie jest dzisiaj zbyt kosztowne. Po prostu, trzeba 

utrzymywać mieszkanie tak samo, jak każde inne. Po drugie, jest teraz taki trend, z tego co wiem 

rząd przygotowuje projekty ustaw, które mają zmienić sposób gospodarowania mieniem 

komunalnym w ten sposób, że zanim mieszkanie zostanie sprzedane czy przekazane 

spadkobiercom, będzie się badać majętność osób, które mają roszczenie czy chcą uzyskać taki 

lokal. Moim zdaniem, jest to usprawiedliwione, ponieważ w ciągu tych kilkudziesięciu lat jest 

wiele przypadków, w których w mieszkaniach komunalnych mieszkają osoby bardzo zamożne, 

tym samym ograniczając możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, które jak wszyscy 

wiemy są olbrzymie. Ta decyzja, która zdaje się kompletnie abstrahuje od tego, jak zamożni są 

mieszkańcy tego bloku, spowoduje być może takie same skutki. To znaczy te mieszkania 

otrzymają po bardzo zaniżonej cenie osoby, które i tak spokojnie byłoby stać, aby kupić je 

znacznie drożej albo zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe na wolnym rynku. My tego nie 

zbadaliśmy. Dlatego jestem zdania, że powinniśmy skierować temat do Komisji, z zaleceniem, 

żeby generalnie zbadać naszą politykę mieszkaniową, jeśli chodzi o mieszkania komunalne.  

Generalnie, żeby zobaczyć, jaki jest zasób mieszkaniowy, ile i jakich rodzin mieszka  

w mieszkaniach komunalnych, i czy jest usprawiedliwione takie tanie sprzedawanie mieszkań 

jak w tym przypadku. Do obowiązków gminy należy zabezpieczanie mieszkań komunalnych dla 

mieszkańców gorzej sytuowanych, ale jeśli ta kolejka wynosi nawet 10 lat, to sytuacja jest 

dramatyczna. Nawet wtedy, jeśli przyjąć, że połowa z tych osób trochę naciąga fakty i ubiega 

się o mieszkania w sposób niekoniecznie usprawiedliwiony.” 

 Radny P. Witold Walawender - pozytywnie odniósł się do przedłożonego projektu 

uchwały.   

 Radny P. Grzegorz Koryl - poparł stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta  

P. Andrzeja Deca, wnosząc o skierowanie projektu uchwały do Komisji, celem ponownego 

przeanalizowania tematu. 

 Radny P. Marcin Deręgowski - stwierdził: „Podczas Komisji uzyskaliśmy takie 

informacje, że średnio Miasto odzyskuje rocznie ok. 30 mieszkań. Jeżeli będzie prowadzona 

taka polityka, że będziemy wyprzedawać mieszkania komunalne, a nie będziemy budować 
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nowych, wówczas powstanie taka sytuacje, że nie będzie mieszkań niezbędnych przy poważnych 

interwencjach, a więc np. dla dzieci z domów dziecka czy osób bezdomnych. Trzeba 

porozmawiać na temat polityki mieszkaniowej. Nie jestem przeciwko sprzedawaniu mieszkań 

komunalnych. Ale jeśli sprzedajemy, budujmy w zamian nowe.”   

 P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - zaapelował  

o podjęcie uchwały. Zauważył, że remonty w zabytkowych kamienicach są droższe o ok 30 - 

40 %  niż remonty w innych budynkach mieszkalnych.  

 Przystąpiono do głosowania: 

 Wniosek o skierowanie projektu uchwały do Komisji - został przyjęty 12 głosami 

za, przy 11 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  

Ad. 21.  

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Miasto Rzeszów 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 35 do protokołu.) 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego 

własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

Ad. 22.  

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy miasto Rzeszów na rok 2017, przedstawionych przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie,  

ul. Naruszewicza 18 (druk nr XXXIV/14/2016). Projekt uchwały wraz z załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 36 do protokołu.) 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Mam pytanie do Pani Skarbnik. Dwa lata 

temu został wypłacony zysk z MPWiK-u w wysokości ok. 10 mln zł, w dwóch transzach po  

5 mln zł. Czy w tym roku przysługuje wypłata do budżetu Miasta jednej z tych transz?    

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Istotnie była uchwała  

o dywidendzie w wysokości ok. 10 mln zł. Nie pamiętam dokładnej kwoty, ale część środków 

została wypłacona w roku ubiegłym, a końcówka w roku bieżącym. Na ten rok przeszło bodajże 

1 700 tys. zł.” 

 Radny P. Marcin Fijołek - zapytał: „Czy istniała możliwość wstrzymania wypłaty tego 

zysku na kolejny rok, 2017, aby np. uniknąć wprowadzania w takim kształcie podwyżek cen 

wody?” 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „To jest operacja, która już 

zaistniała. Przepływy gotówkowe miały już miejsce. Nie widzę powodu, żeby ewentualnie to 

cofać. Natomiast, jeśli chodzi o ceny wody w Rzeszowie, to są stosunkowo niskie zarówno  

w stosunku do miast Unii Metropolii Polskich, jak również gmin z terenu Podkarpacia. 

Podwyżka wynosi zaledwie 29 groszy. Praktycznie rzecz biorąc, jest to symboliczna podwyżka. 

Ta podwyżka wiąże się przede wszystkim z tym, że firma, jeśli inwestuje, to momentalnie ma 
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obciążenie z tytułu amortyzacji i z tytułu podatku od nieruchomości. To w sumie wymaga 

pokrycia w cenach. Biorąc pod uwagę poziom cen, że są one stosunkowo niskie, te 29 groszy 

nie ma większego znaczenia.” 

 Radny P. Marcin Fijołek - zapytał: „Czy teoretycznie, gdybyśmy wstrzymali wypłatę 

zysku na lata 2016-2018, ta podwyżka nie musiałaby tak wyglądać?” 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „To nie jest regułą, że 

wypłacamy zysk. Zysk przewidziany na przyszły rok, to jest ok. 300 tys. zł. Tam nie ma więc 

czego wypłacać.” 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „W porządku, ale ten zysk mógł być 

przeznaczony na pokrycie kosztów podwyżki.”    

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „To była dywidenda, która tak 

jak powiedziałam, została z jednej strony przekazana, a z drugiej strony wbudowana w nasz 

budżet i praktycznie wydana. Więc cofanie operacji jest praktycznie niemożliwe. Nie mamy  

w tej chwili planowanej dywidendy. Nie planujemy dywidendy, bo chcemy, żeby firma 

inwestowała i to znacznie. Żeby wbudowała środki w amortyzację i sięgała po środki unijne.” 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Kiedy budowaliśmy fabrykę 

wody, wydaliśmy w sumie 158 mln zł, z tego ok. 50 mln zł było z budżetu Miasta. A więc Miasto 

brało udział w budowie fabryki wody. Ta fabryka, nawiasem mówiąc, zabezpiecza wodę dla  

ok. 300 tys. mieszkańców. Kwota uzyskana z podwyżek cen wody, zostanie wbudowana  

w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową. Taka polityka będzie prowadzona przez Miasto. 

A więc te pieniądze wrócą jak gdyby do mieszkańców.” 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zapytał o wysokość podwyżki w skali roku.  

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Przychód, o ile dobrze 

pamiętam, to kwota 2 mln zł.” 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Inwestycje, zwłaszcza dotyczące wody, nie 

budzą wątpliwości. Z drugiej strony, firma wypracowała zyski, w związku z czym może sama  

prowadzić inwestycje. Czy jest sens podwyższania opłat za wodę? Proszę o wytłumaczenie.” 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Jeśli chodzi 

o MPWiK, jest to spółka, która musi również inwestować w swoje sieci. Jak Państwo wiecie, 

na dzień dzisiejszy obsługują także dwie spółki: EKO - STRUG i GOKOM. W związku z tym, że 

chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy płacili jednakowo za dostawę wody i odprowadzanie 

ścieków, podejmowane były uchwały o dopłatach dla tych mieszkańców, którzy są obsługiwani 

przez GOKOM czy przez EKO - STRUG. MPWiK podejmuje starania zmierzające do takiego 

wykonania sieci, żeby ta sieć dotarła do wszystkich mieszkańców Rzeszowa, tak żeby nie było 

potrzeby uszczuplania budżetu Miasta poprzez dopłaty i zwracanie pieniędzy do GOKOM czy 

EKO - STRUG.”     

 Radny P. Janusz Micał - podkreślił, że przejęcie sieci EKO - STRUG i GOKOM 

przyniosłoby wymierne korzyści do Miasta. 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - poinformował, że konieczne jest 

przebudowanie sieci EKO – STRUG-u na Budziwoju i GOKOM-u w Zwięczycy. Powiedział, 

że środki z tytułu podwyżki cen wody zostaną przekazane na przebudowę sieci oraz na 

instalację nowych przesyłów wody i odbioru ścieków. Zwrócił się do Rady Miasta o podjęcie 

uchwały. 
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 Radny P. Mirosław Kwaśniak - zaapelował do radnych o zapoznawanie się przed sesją  

z materiałami będącymi przedmiotem obrad. Opowiedział się za podjęciem przedłożonego 

projektu uchwały.  

 Radny P. Robert Homicki - poprosił o informację na temat dywidendy.    

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - wyjaśniła: „Dywidenda była wypłacona jeden 

raz, w wysokości 10 mln zł, na rzecz Miasta. Czyli widzieliśmy, że w spółce okresowo zwiększyła 

się amortyzacja, i że pojawiły się wolne środki, które Miasto przejęło od spółki. Ale to była 

operacja jednorazowa. Natomiast teraz firma ma przed sobą duże inwestycje i na te inwestycje 

potrzebne są środki. Podwyżka cen wody łączy się przede wszystkim z amortyzacją od tych 

inwestycji, które były wykonane i podatkiem od nieruchomości. Od nowej sieci kanalizacyjnej 

czy wodociągowej podatek wynosi 2 %, czyli od razu jest koszt. Jest podatek kosztowy, czyli w 

kosztach wody pojawia się ta pozycja. W związku z tym na pokrycie tej pozycji muszą być 

odpowiednie przychody. Uważam, że jeżeli przy tej stosunkowo niezbyt wysokiej cenie firma 

jeszcze wypracowuje zysk, to należy się tylko cieszyć. I zrobić regulację, tak jak powiedziałam, 

niewielką, bo o ile dobrze pamiętam dla 4 - osobowej rodziny jest to skutek  

w wysokości 3 zł miesięcznie. Więc myślę, że akceptacja tego projektu uchwały jest 

racjonalna.” 

 Przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy miasto 

Rzeszów na rok 2017, przedstawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie, ul. Naruszewicza - została 

przyjęta 15 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących. 

Ad. 23. 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 Radny P. Grzegorz Koryl - pozytywnie odniósł się do przedłożonego projektu 

uchwały. Poinformował, że Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały, kierując się tym, że przedstawiony dokument ma na uwadze 

dobro osób chorych, a szczególnie samotnych i o niskich dochodach. 

 Przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - została 

przyjęta 18 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym, bez głosów 

wstrzymujących.  
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Ad. 24.  

 P. Henryk Wolicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora 

finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora 

finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

Ad. 25. 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,  

z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2016 rok (druk nr XXXIV/10/2016).  Projekt uchwały wraz  

z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok 

- została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

Ad. 26. 

 P. Ryszard Bieniek - Kierownik Oddziału Przygotowania Projektów w Wydziale 

Pozyskiwania Funduszy - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie 

instytucji kultury na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (druk nr XXXIV/13/2016). Projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji 

kultury na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - została przyjęta 

jednogłośnie (21 głosami za.) 
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Ad. 27.  

 P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto 

Rzeszów. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 41 do 

protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu 

administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów - została przyjęta 

jednogłośnie (18 głosami za). 

 Ad. 28. 

 P. Andrzej Świder - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz 

pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (druk nr XXXIV/1/2016). Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

  Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych - została 

przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

Ad. 29. 

 P. Andrzej Świder - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych (druk 

nr XXXIV/2/2016). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik 

nr 43 do protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do 

kategorii dróg gminnych - została przyjęta 18 głosami za, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 Radny P. Sławomir Gołąb - zgłosił wniosek o ponowne rozpatrzenie i wprowadzenie 

do porządku obrad dzisiejszej sesji - jako pkt 29 c - projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

na terenie miasta Rzeszowa (dot. nazwy „Bulwar im. Adama Kowalskiego”).  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do wniosku, 

powiedział: „Formalnych przeszkód ponownego głosowania tego typu wniosku nie ma. Ale jest 

to niedobra praktyka. Jeśli nie będzie sprzeciwu, to głosujmy ten wniosek. Ale jeśli Państwo 

uważacie, że pomysł jest wątpliwy, to bym się przy tym nie upierał.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Proponuję, żeby to ponownie przedyskutować, 

bo pojawiają się tu rozsądne głosy, czy procedujemy w dobry sposób. Żeby nie było tak, że za 

chwilę będziemy nadawać nazwy poszczególnym kamieniom.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 
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 Wniosek o ponowne rozpatrzenie i wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej 

sesji - jako pkt 29 c - projektu uchwały w sprawie nadania nazwy na terenie miasta 

Rzeszowa (dot. nazwy „Bulwar im. Adama Kowalskiego”) - nie uzyskał wymaganej 

bezwzględnej większości głosów. Wynik głosowania: za 12, przeciw 4, wstrzymujących 5.     

 

Ad. 29 a.  

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (dot. nazwy „Rondo im. Danuty 

Siedzikówny ps. „Inka”), opracowany na wniosek Komisji. Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

 Radny P. Robert Homicki - zapytał, jaki jest sens nadawania imienia temu rondu? 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - opowiedział się za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. Stwierdził, że: „Zgodnie z tradycją przyjętą w Rzeczypospolitej honoruje się osoby 

ważne i zasłużone. Jeżeli Rada Osiedla Krakowska - Południe zwróciła się z wnioskiem  

o nadanie rondu przy ul. F. Kotuli imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, uznając, że ta postać 

stanowi przykład dla młodzieży i zasługuje na takie uczczenie, to myślę, że należy tylko 

przyklasnąć i zagłosować za.” 

 

 Radny P. Robert Homicki - opowiedział się przeciwko podejmowaniu uchwały.  

 

 Radny P. Konrad Fijołek - krytycznie odniósł się do przedstawionego projektu 

uchwały.      

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - stwierdził: „Doceniam martyrologię „Inki” i uważam, że 

jej postać powinna być upamiętniona. Chciałem jednak zwrócić uwagę na fakt, że „Inka” nie 

miała nic wspólnego z Rzeszowem. Uważam, że należy powrócić do tematu powołania komisji 

ds. nazewnictwa ulic, bo Komisja, która obecnie zajmuje się tymi sprawami, niestety źle 

funkcjonuje i nie sprawdza się.”  

 

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta - zaprosił Radnego P. Gołąba na 

spotkanie Komisji poświęcone nazewnictwu ulic.  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Jeżeli Rada Osiedla Krakowska - Południe 

chce takiego bohatera na swoim Osiedlu, uważam, że w takiej sytuacji należy zagłosować za 

uchwałą, pomimo tego, że „Inka” nie była związana z Rzeszowem.” 

 

 Radna P. Maria Warchoł - opowiedziała się za podjęciem uchwały. Poinformowała, 

że Rada Osiedla Krakowska - Południe zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazwy rondu przy 

ul. F. Kotuli imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, uznając, że jej postać zasługuje na takie 

uczczenie.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Bardzo cieszy mnie to, 

że obie strony naszej sceny politycznej zgadzają się z poglądem, że nic nie stoi na przeszkodzie, 

żeby bohater, którego chcemy uhonorować, nie był związany z Rzeszowem.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - pozytywnie odniósł się do projektu uchwały. 
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o zamknięcie 

dyskusji.  

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Wniosek o zamknięcie dyskusji - został przyjęty 16 głosami za, przy 4 głosach 

przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.   

 

 Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa 

- została przyjęta 17 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących.  

 
Ad. 29 b. 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa (dot. nazwy „Bulwar WSK” Rzeszów), 

będący inicjatywą uchwałodawczą Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  

z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta. Projekt uchwały wraz uzasadnieniem  

i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

 Radny P. Wiesław Buż - wskazał na potrzebę uregulowania kwestii wprowadzania do 

porządku obrad dodatkowych, często kontrowersyjnych, projektów uchwał, wymagających 

szerszej dyskusji klubowej i merytorycznej. Opowiedział się przeciwko nadawaniu nazw 

bulwarom.  Za celowe uznał pilne powołanie odrębnej komisji ds. nazewnictwa ulic, złożonej 

m.in. z fachowców. 

  

 Radny P. Robert Kultys - stwierdził: „Uważam, że WSK zasługuje na uhonorowanie 

w przestrzeni miejskiej. Tym bardziej, że nie ma już takiej nazwy, bo firma zmieniła nazwę na 

Pratt & Whitney, i należy ją upamiętnić. Mam natomiast wątpliwość, czy jest sens dzielenia 

bulwarów na kilka różnych części i nadawania im różnych nazw. Moim zdaniem, należy znaleźć 

odpowiedni obiekt albo miejsce, żeby wyeksponować i upamiętnić WSK.” 

 

 Radny P. Roman Jakim - opowiedział się za podjęciem uchwały, argumentując: 

„Miejsce, o którym mowa w projekcie uchwały, jest jakby przypisane do tego, żeby nazwać je 

bulwarem WSK, zwłaszcza, że w tym rejonie jest już kilka obiektów związanych z WSK.”   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - jako były pracownik firmy WSK, 

opowiedział się za podjęciem przedłożonej uchwały.   

 

 Radny P. Konrad Fijołek - zgodził się z potrzebą upamiętnienia nazwy WSK. 

Natomiast wyraził wątpliwość, czy proponowane miejsce jest odpowiednie. Wskazał na 

potrzebę odłożenia tematu do kolejnej sesji, celem szerszego przedyskutowania.   

 

 Radny P. Robert Kultys - zaproponował powiększenie bulwarów o teren pobliskiego 

skweru i nadanie temu miejscu nazwy WSK. 

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - zgłosił wniosek formalny o treści: „W związku  

z dylematami i uchybieniami formalnymi dotyczącymi przygotowania tego projektu uchwały, 

wnioskuję o skierowanie tematu do Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  
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z Samorządami Osiedlowymi. Ponadto wnoszę o powołanie specjalnej komisji do spraw 

nazewnictwa ulic i placów w Rzeszowie.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do powyższego 

wniosku, stwierdził: „Nie ma żadnych uchybień formalnych. Wniosek o nadanie nazwy zgłosiła 

dyrekcja WSK. Następnie wniosek został przeze mnie skierowany do Komisji Porządku 

Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi, która przygotowała omawiany projekt 

uchwały.”   

 

 Radny P. Witold Walawender - odnosząc się do projektów uchwał dotyczących 

nadania nazw bulwarom, zwrócił uwagę, że dzielenie bulwarów na części jest bezzasadne, bo 

powodowałoby chaos w przestrzeni miejskiej.  

 

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta - zaprosił Radnych P. Sławomira 

Gołąba i Witolda Walawendra na posiedzenie Komisji poświęcone nazewnictwu ulic.   

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Wnioskuję o przygotowanie na 

następną sesję Rady Miasta (w grudniu 2016 r.) uchwały obejmującej regulamin ds. 

nazewnictwa ulic, rond, placów i skwerów na terenie miasta Rzeszowa.” Równocześnie 

zgłosiła wniosek o skierowanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez Komisję.  

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - przychylił się do wniosku o skierowanie projektu 

uchwały do Komisji.    

 

 Radny P. Robert Homicki - zauważył, że jeśli chodzi o lokalizację parków i skwerów 

na terenie Rzeszowa, mieszkańcy bardziej orientują się, używając nazw ulic, przy których się 

one znajdują, aniżeli nazw formalnie im nadanym.    

 

 Radny P. Marcin Fijołek - zgłosił wniosek o podjęcie uchwały. Równocześnie zgłosił 

wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

 Radny P. Marcin Deręgowski - opowiedział się przeciwko dzieleniu bulwarów na 

części i nadawaniu im różnych nazw. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do dyskusji, 

powiedział: „To dowodzi tego, że powinniśmy ponownie skierować temat do Komisji. Na 

następną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie powołania specjalnej komisji 

ds. nazewnictwa ulic, którą Państwo przyjmiecie albo nie.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Wniosek o skierowanie projektu uchwały do Komisji - został przyjęty 16 głosami 

za, przy 5 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Ad. 30. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody 

dotyczących pomników przyrody (druk nr XXXIV/5/2016). Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 46 do protokołu.  
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 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na 

potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody - została 

przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

 
Ad. 31. 

  P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt  

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr XXXIV/4/2016). Projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 47 do protokołu.  

  Przystąpiono do głosowania: 

  Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - została 

przyjęta jednogłośnie (18 głosami za).  

Ad. 32. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt  

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr XXXIV/6/2016). Projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 48 do protokołu.  

 Przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - została 

przyjęta jednogłośnie (18 głosami za).  

Ad. 33. 

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta - przedstawił informację dotyczącą 

wyborów Rad Osiedli w 2016 r. (informacja stanowi załącznik nr 49 do protokołu). 

Podziękował Urzędowi Miasta za bardzo dobre przygotowanie wyborów.  

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że szersza dyskusja 

na temat zasad i trybu wyborów do Rad Osiedli jest planowana na wiosnę 2017 r.  

Ad. 33 a. 

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rad Osiedli, wraz z autopoprawkami do 

załącznika do projektu uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

Załącznik do projektu uchwały z autopoprawkami stanowi załącznik nr 51 do protokołu.   

 Przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rad Osiedli 

(wraz z autopoprawkami) - została przyjęta 18 głosami za, przy 1 głosie 

przeciwnym, bez głosów wstrzymujących. 
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Ad. 34 – 35. 

1/ 

Interpelacja Nr XXXIV/1/2016 – pisemna 

 „Popieram wniosek bardzo wielu mieszkańców dotyczący nazwania jednej z ulic 

Rzeszowa imieniem ks. Zbigniewa Czuchry. Proszę o przygotowanie stosownej uchwały. Ulica 

może być na terenie nowego obszaru sołectwa Bzianka, gdzie jako radni będziemy musieli 

niedługo ponazywać ulice jako ulice miejskie. Przy okazji można także w ten sposób 

uhonorować inną osobę, tj. zgłoszoną dzisiaj podczas sesji osobę Adama Kowalskiego. 

Ponawiam także sprawę uregulowania w prawidłowym brzmieniu dokładnej nazwy ulic 

Chopina, Kopisty oraz Ksawerego Dunikowskiego, które to nazwy na dzisiaj nie są nadane 

uchwałami w takim brzmieniu. Te wszystkie tematy proponuję rozstrzygnąć podczas sesji 

grudniowej, jeszcze w tym roku.”      

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Szumny. 

 

2/ 

Interpelacja Nr XXXIV/2/2016 - pisemna 

 

 „Proszę o rozpatrzenie możliwości położenia asfaltu na części chodnika przy  

ul. Kwiatkowskiego, będącego łącznikiem między trasą rowerową kończącą się przy moście na 

rzece Strug przy ul. Kwiatkowskiego a zaczynającą się przy ul. Piaskowej.”   

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Sławomir Gołąb.  

 

3/ 

Interpelacja Nr XXXIV/3/2016 - pisemna 

 

 „Zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie miasta środków na przygotowanie 

i zrealizowanie ogrodzonego wybiegu dla psów, zlokalizowanego na obiektach zielonych 

miasta. W załączeniu do niniejszej interpelacji wyślemy kosztorys i specyfikację takiej 

inwestycji.” 

 

Autorzy: Radni Miasta Rzeszowa P. P. Marcin Deręgowski, Witold Walawender. 

 

4/ 

Interpelacja Nr XXXIV/4/2016 - pisemna 

 

 „Zgłaszam prośbę o ujęcie w budżecie miasta na 2016 r. lub w WPF na 2017 r.  

z ustaleniem limitu kwoty 10 tys. zł na opracowanie dokumentacji koncepcji rewitalizacji  

i zagospodarowania zabytkowego parku w Miłocinie.  

W uzasadnieniu podaję, iż park wymaga ochrony i zagospodarowania właściwego pod potrzeby 

mieszkańców osiedla Miłocin. Rada Osiedla Miłocin chciałaby zgłosić do budżetu 

obywatelskiego na 2018 r. zadanie osiedlowe – zagospodarowanie parku w Miłocinie z kwotą 

150 tys. zł, jednak do przyjęcia tego zadania przez komisję ds. RBO wymagane jest uprzednie 

opracowanie dokumentacji. Dlatego też wnoszę jak na wstępie.”   

 

Autor: Radna Miasta Rzeszowa P. Jolanta Kaźmierczak. 
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5/ 

Interpelacja Nr XXXIV/5/2016 – pisemna 

 

„1. Zwracam się z prośbą o uregulowanie pobocza ul. Drukarskiej tłuczniem, ponieważ obok 

      nowo położonej nakładki asfaltowej powstają kałuże i przy mrozie nakładka będzie pękać. 

2. Zwracam się z prośbą o wykonanie nakładki ulicy Malarskiej, przy adresach Malarska 8,  

    10 i 10a.  

3. Zwracam się z prośbą o wykonanie nakładki asfaltowej ulicy Rzemieślniczej (po stronie 

     południowej).”      

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Wywrocki. 

 

6/ 

Interpelacja Nr XXXIV/6/2016 – pisemna 

 

 „Na skrzyżowaniu ulic Strażackiej i Podmiejskiej został ustawiony kamień (obelisk). 

Proszę o udzielenie odpowiedzi, w jakim celu został w tym miejscu usytuowany i czemu ma 

służyć.” 

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Roman Jakim.  

 

7/ 

Interpelacja Nr XXXIV/7/2016 – pisemna 

 

 „W załączeniu pisemna interpelacja dot.  

1. bezpiecznego korzystania ze skrzyżowania Al. Witosa, ul. Wyspiańskiego i ul. Wiktora 

2. uporządkowania terenu pomiędzy przystankiem autobusowym przy Placu Wolności,  

a budynkiem Center Park.”  

 

Autor: Radna Miasta Rzeszowa P. Maria Warchoł. 

 

8/ 

Interpelacja Nr XXXIV/8/2016 – ustna 

 

 „Zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji na temat stanu prac związanych  

z odmulaniem zalewu. Zabiegi o to, żeby zdobyć dofinansowanie na odmulanie zalewu trwają 

już wiele lat i nie ma ciągle żadnego pozytywnego efektu. W związku z powyższym sugeruję 

rozważenie możliwości sfinansowania zadania, przynajmniej w jakimś stopniu, ze środków 

własnych Miasta.”   

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Andrzej Dec. 

 

9/ 

Interpelacja Nr XXXIV/9/2016 – ustna 

 

 „Jeśli chodzi o trasę rowerową kończącą się przy moście na rzece Strug, zwracam się 

o rozważenie możliwości wykonania kładki pieszo – rowerowej nad Strugiem. Obecnie wyjazd 

z tej ścieżki na ul. Kwiatkowskiego i przejazd tych kilkuset metrów jest niebezpieczny.” 

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Andrzej Dec. 
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10/ 

Interpelacja Nr XXXIV/10/2016 – ustna 

 

 „Jeśli chodzi o trasę rowerową kończącą się przy moście na rzece Strug, zwracam się 

o rozważenie możliwości wykonania w tym rejonie mostu kompozytowego.” 

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Konrad Fijołek. 

 

11/ 

Interpelacja Nr XXXIV/11/2016 – ustna 

 

 „Zwracam się o rozważenie możliwości wyświetlania informacji dla kierowców na 

tablicach znajdujących się nad ulicami naprzemiennie w języku polskim i angielskim.” 

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Robert Homicki. 

 

12/ 

Interpelacja Nr XXXIV/12/2016 – ustna 

 

 „Zwracam się o rozważenie możliwości zabezpieczenia w budżecie miasta środków na 

oświetlenie ścieżki rowerowej od ul. Grabskiego do al. Powstańców Warszawy”. 

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Marcin Deręgowski. 

 

13/ 

Zapytanie Nr XXXIV/13/2016 – ustne 

 

 „Proszę o udzielenie informacji, czy zamulenie zalewu nie zagraża czystości wody na 

ujęciu wody dla miasta Rzeszowa w Zwięczycy?”  

 

Autor: Radna Miasta Rzeszowa P. Danuta Solarz. 

 

14/ 

Interpelacja Nr XXXIV/14/2016 – ustna 

 

 „Wnoszę o podjęcie działań mających na celu uporządkowanie terenu pomiędzy 

przystankiem autobusowym przy Placu Wolności a budynkiem Center Park. Może warto 

zastanowić się nad wykupem tej działki?” 

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Marcin Fijołek. 

 

15/ 

Interpelacja Nr XXXIV/15/2016 – ustna 

 

 „Zwracam się o podjęcie działań w kierunku alternatywnego rozwiązania w odniesieniu 

do zadania dotyczącego planowanego przebicia od ul. Chmielnej do ul. Magicznej.” 

 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Andrzej Dec. 
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16/ 

Wniosek Nr XXXIV/1/2016 - pisemny  

 

 „Wnioskuję o powołanie komisji specjalnej do spraw nazewnictwa ulic i placów  

w Rzeszowie.” 

Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Sławomir Gołąb. 

 

17/ 

Wniosek Nr XXXIV/2/2016 – pisemny 

 

 „Wnioskuję o przygotowanie na następną sesję Rady Miasta (w grudniu 2016 r.) 

uchwały obejmującej regulamin ds. nazewnictwa ulic, rond, placów i skwerów na terenie 

miasta Rzeszowa.”  

 

Autor: Radna Miasta Rzeszowa P. Jolanta Kaźmierczak. 

 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 10 października do  

6 listopada 2016 r. stanowi załącznik nr 52 do protokołu.  

 

 Na XXXIV sesji odbytej w dniu 22 listopada 2016 roku Rada Miasta 

Rzeszowa podjęła następujące uchwały:  
 

1. Uchwała Nr XXXIV/701/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr XXXIV/702/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2016 r. 

3. Uchwała Nr XXXIV/703/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa 

na 2016 r. 

4. Uchwała Nr XXXIV/704/2016 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2016 rok. 

5. Uchwała Nr XXXIV/705/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

6. Uchwała Nr XXXIV/706/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

7. Uchwała Nr XXXIV/707/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/11/2016 w rejonie ul. Borelowskiego,  

ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie.  

8. Uchwała Nr XXXIV/708/2016 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 167/6/2008 - „droga na Dworzysku.” 

9. Uchwała Nr XXXIV/709/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/377/2015 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Granicznej i Zielonej. 

10. Uchwała Nr XXXIV/710/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

11. Uchwała Nr XXXIV/711/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, położonej przy ul. Potockiego w Rzeszowie, na rzecz Parafii 
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Greckokatolickiej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie, wraz  

z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. 

12. Uchwała Nr XXXIV/712/2016 w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy 

Miasta Rzeszowa od Gminy Świlcza. 

13. Uchwała Nr XXXIV/713/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Żelaznej w Rzeszowie.  

14. Uchwała Nr XXXIV/714/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy 

ul. Starzyńskiego w Rzeszowie. 

15. Uchwała Nr XXXIV/715/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy 

ulicy Piastów. 

16. Uchwała Nr XXXIV/716/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ul. Miłocińskiej. 

17. Uchwała Nr XXXIV/717/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

18. Uchwała Nr XXXIV/718/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

19. Uchwała Nr XXXIV/719/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

20. Uchwała Nr XXXIV/720/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów, na 

rzecz Skarbu Państwa. 

21. Uchwała Nr XXXIV/721/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  

w rejonie ul. Porąbki. 

22. Uchwała Nr XXXIV/722/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

stanowiącego własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego.  

23. Uchwała Nr XXXIV/723/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 

2017, przedstawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18. 

24. Uchwała Nr XXXIV/724/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

25. Uchwała Nr XXXIV/725/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 

publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

26. Uchwała Nr XXXIV/726/2016 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok. 

27. Uchwała Nr XXXIV/727/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na 
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terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

28. Uchwała Nr XXXIV/728/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu 

administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. 

29. Uchwała Nr XXXIV/729/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych. 

30. Uchwała Nr XXXIV/730/2016 w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do 

kategorii dróg gminnych. 

31. Uchwała Nr XXXIV/731/2016 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta 

Rzeszowa. 

32. Uchwała Nr XXXIV/732/2016 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na 

potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody. 

33. Uchwała Nr XXXIV/733/2016 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

34. Uchwała Nr XXXIV/734/2016 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

35. Uchwała Nr XXXIV/735/2016 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rad 

Osiedli. 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad dokonał zamknięcia XXXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

 Obrady trwały od godz. 8.30 do 15.10. 

 Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący 

                                                                                                         Rady Miasta Rzeszowa                                                             

Danuta Groszek                                                                                        Andrzej Dec                                                  

 

 

Sprawdził: 

Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 


