
Protokół Nr XXXIX/1/2017 
z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu  

8 lutego 2017 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 
        Na ustawowy skład 26 radnych w sesji uczestniczyło wg listy obecności  
23 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista 
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  
 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – dokonał otwarcia  
XXXIX sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady.  
Na wstępie powitał: 

 Prof. dr hab. Sylwestra Czopka – Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego,  

 Mgr inż. Jarosława Szlęzaka – Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

 Prof. dr hab. Wojciecha Czarnego – Dziekana Wydziału Wychowania 
Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Następnie powitał Radnych, Zastępców Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego 
współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), 
Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 
współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista 
obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli prasy, 
radia i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista obecności 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że sesja 
została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa, na podstawie  
art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (wniosek 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 
 
Następnie przedstawił porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta (porządek 
obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 
 
Poinformował, że wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczący 
uzupełnienia porządku obrad – w punkcie 3a – projekt uchwały w sprawie 
zamiaru włączenia Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie.  
 

Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym.  
 
Rada Miasta przyjęła następujący porządek obrad: 
 

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy ulicami Kwiatkowskiego  
i Zieloną w Rzeszowie. 



 
2. Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej (dot. Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu 
Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część III). 

 
3. Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej (dot. Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 101/9/2005 –  
I „Staromieście – Brzeźnik – Zachód” w Rzeszowie). 

 
3a. Uchwała w sprawie zamiaru włączenia Przedszkola Publicznego  
Nr 34 w Rzeszowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Nr 4 w Rzeszowie.  

 
Opinie Komisji do projektów uchwał stanowią załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Ad. 1.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 
że projekty uchwał ujęte w porządku obrad w pkt 1-3 zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Komisję Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.  
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy ulicami 
Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 
Prezentacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Następnie powiedziała: „Plan został podjęty ze względu na dwa wnioski, które 
wpłynęły do Prezydenta Miasta Rzeszowa. Ze strony władz Uniwersytetu 
Rzeszowskiego wpłynął wniosek o przeznaczenie działek, o łącznej powierzchni  
3,45 ha pod funkcje dydaktyczno – sportowe, wskazujący jednocześnie konkretne 
parametry proponowanej zabudowy. Drugi z wniosków został złożony przez osobę 
prywatną i dotyczy zmiany ustaleń obowiązującego planu w zakresie linii zabudowy. 
Wnioski te zostały uwzględnione. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag 
dotyczących projektu planu tj. do dnia 27 stycznia 2017 r. wpłynęła jedna uwaga, 
składająca się z kilku punktów, a w szczególności dotycząca złożonych wniosków o zwrot 
nieruchomości. Złożona uwaga zmierzała do wyłączenia z opracowania działek, na 
których Uniwersytet Rzeszowski ma zamiar realizować inwestycję. Uwaga ta jest 
niezasadna. Podstawą złożonej uwagi jest okoliczność, iż w stosunku do wskazanych 
działek został złożony wniosek o zwrot nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy  
o gospodarce nieruchomościami. Złożenie wniosku o zwrot nieruchomości nie rodzi 
bowiem sporu w zakresie prawa własności, gdyż może on być orzeczony jedynie  
w stosunku do nieruchomości, która na dzień wydania decyzji stanowi własność 
jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Istotnym jest również, iż 



decyzja zwrotowa nie podważa legalności dokonanego wywłaszczenia, a osoba na rzecz 
której orzeczono zwrot nabywa własność z momentem prawomocnej decyzji. W związku 
z tym, uwaga o wyłączenie wskazanych działek spod opracowywanego planu jest 
niezasadna i nie została uwzględniona, jak również pozostałe uwagi dotyczące zasad 
zabudowy i zagospodarowania. Uwagi zostały rozpatrzone Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r., które zawierało uzasadnienie faktyczne  
i prawne”. 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Projekt uchwały został jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej. Teren, który 
zamierza zagospodarować Uniwersytet Rzeszowski znajduje się przy dosyć ważnej 
arterii komunikacyjnej tj. przy ul. Kwiatkowskiego i zrealizowanie tak dużego obiektu 
ma ważne znaczenie wizerunkowe. Warto podkreślić, że główne bryły tego obiektu będą 
miały około 11 tys. m² i będą zwieńczone dachem łupinowym, co w przestrzeni miejskiej 
jest elementem atrakcyjnym”. 
 
Radny Pan Witold Walawender – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 
„Gratuluję władzom Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Miastu podjęcia się realizacji 
inwestycji, która poprawi infrastrukturę sportową w naszym mieście. Dobrze byłoby 
poprzeć również budowę Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki, które ma powstać 
przy ul. Wyspiańskiego 22, i które również ma szanse pozyskania środków 
zewnętrznych. Dobrze by było, gdybyśmy zrealizowali obydwie inwestycje, gdyż są one 
korzystne dla naszego miasta i mieszkańców”. 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi Uniwersytetowi 
Rzeszowskiemu złożenie dokumentów o pozwolenie na budowę, a jego uzyskanie 
umożliwi realizację tej potrzebnej inwestycji. Odnośnie Podkarpackiego Centrum 
Lekkiej Atletyki, jest decyzja Prezydenta Miasta, że będziemy budować i jesteśmy 
inwestorem”. 
 
Przystąpiono do głosowania: 
 
 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy ulicami 
Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie  
(22 głosami „za”). 
 
Prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – 
podziękował za podjęcie jednomyślnej decyzji. Powiedział: „Jestem przekonany, 
że jest to bardzo słuszna, prorozwojowa decyzja dla miasta, dla uniwersytetu, dla 
sportu. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy kibicować obiektowi, który będzie piękny 
architektonicznie, funkcjonalny dydaktycznie i że wszyscy będziemy przeżywać tam 
wiele sportowych sukcesów”. 



Ad. 2, 3.  
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej  
(dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na 
osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część III) oraz 
projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej (dot. Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 101/9/2005 – I „Staromieście – 
Brzeźnik – Zachód” w Rzeszowie). Projekty uchwał stanowią kolejno załączniki 
nr 10 i 11 do protokołu.  
Następnie powiedziała: „Wojewoda Podkarpacki badając zgodność z prawem 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stwierdził ich nieważność, 
wskazując szereg nieprawidłowości. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
zaskarżyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił 
rozstrzygnięcia Wojewody, czyli stwierdził prawidłowość miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Niemniej jednak, zakwestionował kilka zapisów 
planu, które w naszej ocenie budzą wątpliwości co do możliwości stosowania takiego 
planu przy wykreśleniu niektórych ustaleń. Trudno uzasadnić stanowisko Sądu  
w przepisach prawa, więc aby wyjaśnić sprawę ostatecznie i określić zakres ważności 
planu, zdecydowaliśmy, aby wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego”. 
 
Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Czy podczas 
posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej dobrze zrozumiałem, że kwestia 
zaskarżenia przez prawników Wojewody tych dwóch planów została rozstrzygnięta 
wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym to wyroku Sąd odrzucił 
zaskarżenie planów, pozwalając na ich publikację, a jednocześnie Sąd znalazł inne 
uchybienia? Natomiast autorzy planów twierdzą, że zapisy planów zostały źle 
zrozumiane przez Sąd i dlatego zdecydowano o konieczności wniesienia skargi 
kasacyjnej? Jest jeszcze jeden problem, gdyż na posiedzeniu Komisji Pani Dyrektor 
przekazała informację, że Sąd odniósł się do zapisów studium, dotyczących nie tego 
osiedla, którego dotyczył plan”. 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa –  
w odpowiedzi wyjaśniła: „W części dotyczącej uchylenia rozstrzygnięć Wojewody 
dobrze Pan radny zrozumiał, a odnośnie wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, chcemy by ocenił go Naczelny Sąd Administracyjny. Według 
naszej oceny byłaby pewna trudność w stosowaniu przepisu prawa zapisanego w ten 
sposób”. 
 
Radny Pan Robert Kultys – ponownie zabierając głos, powiedział: „Rozumiem, 
że po rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego te plany mogą zacząć 
obowiązywać. Na posiedzeniu Komisji powstało pytanie, czy Miastu powinno zależeć, 



by te plany zostały opublikowane, tak jak to wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny, 
czy też należy poczekać na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego?” 
 
Przystąpiono do głosowania: 
 
 Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej (dot. Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu 
Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część III) została 
przyjęta 15 głosami „za”, przy 7 głosach wstrzymujących.  
 

Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej (dot. Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 101/9/2005 – I „Staromieście – 
Brzeźnik – Zachód” w Rzeszowie) została przyjęta 15 głosami „za”, przy  
7 głosach wstrzymujących.  
 
Ad. 3a. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zamiaru włączenia Przedszkola Publicznego  
Nr 34 w Rzeszowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
Następnie powiedział: „Przedszkole Publiczne Nr 34 znajduje się w tym samym 
budynku, w którym mieści się Gimnazjum Nr 7, a które od 1 września 2017 r. zostanie 
przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 30. W związku z tym, że będziemy 
przebudowywać tę szkołę, w celu utworzenia stołówki, z tej stołówki będzie korzystać 
zarówno szkoła jak i przedszkole. Propozycja włączenia Przedszkola Publicznego  
Nr 34 do zespołu szkół jest podyktowana względami organizacyjnymi”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 
że Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
Radny Pan Robert Homicki – zapytał, czy decyzja dotycząca przebudowy 
budynku jest związana z obecną reformą oświaty? 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa –  
w odpowiedzi wyjaśnił: „Z reformą oświaty związana jest decyzja dotycząca 
utworzenia stołówki, ale w związku z tym, że dotychczas w przedszkolu był catering, to 
jeżeli będziemy tworzyć stołówkę dla szkoły, również i przedszkole będzie z niej 
korzystać”. 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: 
„Uważam za zasadne, by z przekształconej Szkoły Podstawowej Nr 30 i Publicznego 
Przedszkola Nr 34 utworzyć zespół. Mam jednak wątpliwość, w związku z podjęciem 
na ostatniej sesji uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, 



gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Mianowicie, jaki wpływ będzie miało 
podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Przedszkola Publicznego  
Nr 34 w Rzeszowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie na uchwałę 
podjętą na poprzedniej sesji?” 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa –  
w odpowiedzi wyjaśnił: „Uchwała jest przedkładana do uchwalenia podczas 
dzisiejszej sesji, gdyż do 28 lutego br. musimy skutecznie powiadomić rodziców, że 
Przedszkole Publiczne Nr 34 zostanie włączone do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 4. Natomiast uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, 
gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe nie ma jakiegokolwiek wpływu na 
włączenie Przedszkola Publicznego Nr 34 w zespół szkół, który jest zaproponowany  
w nowej sieci szkół”. 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – wyraził opinię, że przedstawiona propozycja 
poprawi organizację pracy, a dodatkowo zostanie utworzona stołówka.  
 
Radny Pan Wiesław Buż – zapytał, jakie koszty poniesie Miasto w związku  
z utworzeniem stołówki? Czy w budżecie są zarezerwowane środki na tę 
inwestycję? 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa –  
w odpowiedzi wyjaśnił: „W związku z podjęciem na ostatniej sesji uchwały  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe, dyrektorzy pracują nad wyliczeniem kosztów. Natomiast 
prace i zadania, które należy wykonać w związku z reformą oświaty zostaną Państwu 
przedstawione w najbliższym czasie. Odnośnie tej konkretnej szkoły, znajdują się w niej 
pomieszczenia, które będą przeznaczone na stołówkę. Natomiast jest jeden zasadniczy 
problem, gdyż szkoła i przedszkole mieszczą się w jednym budynku, a są zarządzane 
przez różne osoby”. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał, czy po włączeniu przedszkola do zespołu 
szkół, nie ulegnie zmianie kwota dotacji przeznaczona na potrzeby 
przedszkola? 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa –  
w odpowiedzi wyjaśnił, że kwota dotacji nie ulegnie zmianie.  
 
 
 
 



Przystąpiono do głosowania: 
 
 Uchwała w sprawie zamiaru włączenia Przedszkola Publicznego  
Nr 34 w Rzeszowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie 
została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”). 
 
Na XXXIX nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 8 lutego 2017 r. Rada Miasta 
Rzeszowa podjęła następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XXXIX/821/2017 – w sprawie uchwalenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy 
ulicami Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie. 

 
2. Uchwała Nr XXXIX/822/2017 – w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej. 

 
3. Uchwała Nr XXXIX/823/2017 – w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej. 

 
4. Uchwała Nr XXXIX/824/2017 – w sprawie zamiaru włączenia 

Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie. 

 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku                                
z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad dokonał zamknięcia  
XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Płyta CD zawierająca nagranie audio z XXXIX sesji stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu.  
 
Obrady trwały od godz. 16.00 do godz. 16.40. 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała:  
 
Marta Perlak                                                                      Przewodniczący  
                                                                                      Rady Miasta Rzeszowa 
 
                                                                                               Andrzej Dec 
       Dyrektor  
Biura Rady Miasta  
 
 
 Mirosław Kubiak 


