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BRM.0002.2.6.2017   

Protokół Nr XLII/1/2017 

z XLII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 26 radnych w XLII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  

23 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  

XLII sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. 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 radia, prasy i telewizji, przybyłych 

gości i mieszkańców miasta.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek 

obrad XLII sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  

nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło dziesięć wniosków dotyczących zmiany 

proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 

 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o wprowadzenie do porządku obrad  

– w punkcie 1a – autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (tekst 

jednolity). 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 2a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

3) Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 3a – prezentacji Centrum Medycznego MEDYK. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 3b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów dodatkowych akcji imiennych  

w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stal Rzeszów S.A. z siedzibą  

w Rzeszowie. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 
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5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 8a – projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

złożenia wniosku i realizacji projektu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół 

Muzycznych nr 1 w Rzeszowie” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2014 – 2020.” 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 12a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w 

sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta 

Rzeszowa na 2018 r. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

7) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 32a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. 

Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

8) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 32b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy  

(dot. Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych). 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

9) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 32c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy  

(dot. Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego). 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

10) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 32d – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy  

(dot. Mrukmed). 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 
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Radny Pan Robert Kultys – w imieniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta 

Rzeszowa zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 10 – projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie. 

Dodał: „Najwięcej kontrowersji budzi zapis umożliwiający zabudowę podcieni galerii - głównie placu 

przed wejściem od strony ronda Dmowskiego. Wiele lat temu z trudem wywalczyliśmy, aby inwestor 

galerii był zobowiązany planem miejscowym odsunąć linię zabudowy parteru nieco dalej od narożnika 

skrzyżowania. Powstał w ten sposób nie tylko atrakcyjny podcień pod wysuniętymi górnymi 

kondygnacjami, ale także czytelna przestrzeń publiczna stanowiąca przedpole galerii i rodzaj placu.  

Nie podoba mi się, że dziś właściciel dąży różnymi sposobami do zabudowania tej przestrzeni, kierując 

się tylko chęcią większego zysku.” 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: „Przede 

wszystkim modyfikacja planu jest niezbędna dla budowy zespołu wind na zewnątrz budynku. Mają 

obsługiwać hotel, taras nad wejściem i wyższe kondygnacje budynku. Nie możemy ograniczać 

kreatywności kolejnych architektów. Ratusz też był kiedyś skromnym budynkiem i dzięki rozbudowie 

wygląda dzisiaj tak okazale. Podobnie zamek Lubomirskich, czy zespół kamienic w Rynku”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Wciąż 

obowiązujący plan dopuszcza tam zabudowę o maksymalnej wysokości 45 metrów.  W nowym planie 

jest zapis mówiący o tym, że będzie można wybudować obiekt o wysokości nawet 100 metrów. Ponadto 

dopuszcza się inne, niż dotychczas, przeznaczenie przyszłego budynku. Teraz może tam powstać 

obiekt biurowy, po zmianie będzie mógł to być także budynek mieszkalny. Zapytał, czy plan 

automatycznie umożliwi zabudowę placu między filarami, które podtrzymują wyższe kondygnacje 

budynku od strony ronda? Taką informację radni otrzymali na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. I do momentu aż otrzymam gwarancję, że ten plac nie zostanie 

zabudowany, nie zagłosuję za zmianami w planie.” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zaapelował, aby nie 

zdejmować projektu uchwały z porządku obrad, tylko go przedyskutować. 

 

Radny Pan Robert Kultys – wycofał wniosek o zdjęcie punktu 10 z porządku obrad. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w imieniu Klubu 

Radnych „Rozwój Rzeszowa” zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 13 – 

projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa 

dotyczących budowy łącznika ulicy Miłocińskiej ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Rzeszów – 

Dworzysko (kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Uzupełniony porządek obrad XLII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa (druk: XLII/24/20. 
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1a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa. 

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. (druk: 

XLII/25/2017). 

2a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

3. Prezentacja firmy Greinplast Sp. z o.o. 

3a. Prezentacja Centrum Medycznego MEDYK. 

3b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów dodatkowych 

akcji imiennych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w 

Rzeszowie. 

4. Oświadczenia i informacje. 

5. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, w części dotyczącej 

przeciwdziałania narkomanii. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Miasto Rzeszów. 

7. Informacja o prognozowanych kosztach wdrożenia reorganizacji systemu oświaty. 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, 

gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia  

2019 r. 

8a. Uchwała w sprawie przystąpienia do złożenia wniosku i realizacji projektu  

pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie” w ramach działania  

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.” 

 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie (druk: XLII/19/2017). 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy  

al. Cieplińskiego w Rzeszowie (druk: XLII/20/2017). 

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów 

działkowych Zalesie w Rzeszowie, w części oznaczonej konturem od I do XIV  

(druk: XLII/21/2017). 

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta 

między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie, z późn. zm. (druk: XLII/22/2017). 
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12a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa 

konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 

Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

 

14. Uchwała w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącego budowy drogi 

łączącej Specjalną Strefę Ekonomiczną Rzeszów – Dworzysko z ulicą Warszawską  

(druk: XLII/27/2017). 

15. Uchwała w sprawie stanowienia kierunków działania prezydenta Miasta Rzeszowa  

w zakresie zagospodarowania terenów zielonych na Osiedlu Gen. Andersa  

(druk: XLII/28/2017). 

16. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen 

miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy 

wody  

i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o.  

w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146 (druk: XLII/18/2017). 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Olbrachta (druk: XLII/8/2017). 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (druk: XLII/17/2017). 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania 

działki 723/7, położonej w obr. 213 Rzeszów – Baranówka przy ul. Reymonta oraz 

służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę 723/8 w obr. 213 Rzeszów – 

Baranówka na rzecz nabywanej działki 723/7 w obr. 213 Rzeszów – Baranówka (druk: 

XLII/4/2017). 

20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ulicy Wywrockiego (druk: XLII/1/2017). 

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych 

przy ul. Chełmońskiego w Rzeszowie (druk: XLII/2/2017). 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie (druk: XLII/5/2017). 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie (druk: XLII/6/2017). 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie (druk: XLII/7/2017). 

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie (druk: XLII/11/2017). 

26. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy Warzywnej  

w Rzeszowie (druk: XLII/12/2017). 

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie (druk: XLII/13/2017). 



6 

 

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Osmeckiego w Rzeszowie (druk: XLII/14/2017). 

29. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy 

ulicy Ofiar Katynia (druk: XLII/16/2017). 

30. Uchwała w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości na miejskim placu 

targowym przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie (druk: XLII/15/2017). 

31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Armii 

Krajowej (dot. służebności gruntowej drogi koniecznej przejazdu i przechodu na rzecz 

każdoczesnych właścicieli działki nr 135 obr. 209) (druk: XLII/9/2017). 

32. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Armii 

Krajowej (dot. służebności gruntowej drogi koniecznej przejazdu i przechodu na rzecz 

każdoczesnych właścicieli działki nr 162 w obr. 209) (druk: XLII/10/2017). 

32a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej). 

 

32b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów 

Rolnych). 

 

32c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. Podkarpackiego Biura Planowania 

Przestrzennego). 

 

32d. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. Mrukmed). 

 

33. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień  

w Rzeszowie (druk: XLII/3/2017). 

34. Uchwała w sprawie pozbawienia ulic Marcina Borelowskiego i Ambrożego 

Towarnickiego w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej i zaliczenia ich do 

kategorii dróg publicznych gminnych (druk: XLII/23/2017). 

35. Interpelacje i zapytania. 

36. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik  

nr 6 do protokołu. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad. 1/1a 
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Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – poinformowała, że w wyniku licznych 

zmian zaproponowanych do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, ujętej w porządku obrad (projekt 

uchwały przedstawiony na druku XLII/24/2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu) 

przygotowano tekst jednolity autopoprawki uwzględniający wszystkie zaproponowane 

zmiany. Radni otrzymali tekst jednolity z autopoprawką. Kolejno przestawiła projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa oraz uzasadnienie do projektu uchwały (tekst jednolity projektu uchwały, 

wraz  

z autopoprawką, uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

Wyjaśniła: „Zmiany w WPF są spowodowane tym, że Miasto zdobyło już dofinansowanie unijne na 

kontynuację przebudowy ul. Podkarpackiej. Rzeszów ma także duże szanse na to, by pozyskać 

pieniądze na tak potężne przedsięwzięcia drogowe, jakim jest budowa połączenia ulicy Lubelskiej z 

Warszawską oraz tzw. obwodnicy południowej, czyli drogi, która połączy ulicę Podkarpacką z 

Sikorskiego. W ramach tego zadania ma zostać wybudowany most przez Wisłok o długości około 

kilometra. Pieniądze, które Miasto ma szansę zdobyć, muszą być wykorzystane szybko. W związku z 

tym konieczne jest przesunięcie zadań zapisanych w prognozie finansowej miasta oraz przyspieszenie 

realizacji jednych, opóźnienie wykonania innych zadań. Ponadto, jeżeli Miasto zdobędzie z Unii 

Europejskiej dofinansowanie na budowę obwodnicy, to pieniądze trzeba będzie wykorzystać w ciągu 

dwóch lat na realizację takich zadań, jak: obwodnica południowa, połączenie ul. Lubelskiej z 

Warszawską, kontynuacja przebudowy ul. Podkarpackiej (trwa już przetarg na wybór wykonawcy). 

Budowa nowej obwodnicy południowej Rzeszowa, wraz z największym mostem na Wisłoku i mostem 

nad rzeką Strug,  

to inwestycja szacowana na 450 mln zł. Jest szansa na zdobycie unijnego dofinansowania  

w wysokości 277 mln zł. Mimo ogromnych środków zewnętrznych, to zadanie będzie wymagało aż 

173 mln zł wkładu własnego. Żeby wygospodarować te środki, konieczne jest przesunięcie wielu 

inwestycji na lata po roku 2020. To jednak nie wystarczy. Niezbędne jest również zwiększenie 

zadłużenia miasta. Proponujemy zwiększenie limitu zobowiązań do łącznej kwoty 721 mln zł, czyli o 

458 mln zł łącznie  

w stosunku do tego, co już było uchwalone. Musieliśmy o 57 mln zł podwyższyć dług, w roku 2018  

o 27 mln zł, a w roku 2019 o 30 mln zł. Opóźnione mają być (przesunięcie głównie na lata 2019-2021) 

m.in. takie przedsięwzięcia, jak: budowa jednoszynowej kolejki nadziemnej, Wisłokostrady, Centrum 

Sztuki Współczesnej, połączenie ul. Wyspiańskiego z Hoffmanowej wraz z budową wiaduktu nad 

torami. Te zadania nie wypadają z miejskich planów, ich realizacja jest tylko przesunięta w czasie.” 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zauważyła, że istnieje realna szansa, iż Miasto uzyska 

dofinansowanie ze środków unijnych na realizację tzw. obwodnicy południowej  w 

wysokości 277 mln zł. Dodała, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej poprze 

przedstawiony projekt uchwały. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że 

inwestycja drogowa w południowej części miasta jest bardzo potrzebna. Zauważył, że 

zadanie to będzie dla miasta trudne i bardzo kosztowne. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę na fakt, że 

zadłużenie miasta intensywnie wzrasta. Dodał: „Poziom spłaty długo do 2022 roku nieustająco 

http://gazetapraca.pl/szukaj/m-rzeszow
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wzrasta. Oznacza to, że będziemy zmuszeni zrezygnować z realizacji innych,, dużych przedsięwzięć. 

Jest to przełomowa i bardzo ważna decyzja, która ma określone konsekwencje.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Obwodnica południowa jest ważną inwestycją. Ale jest 

też inwestycją kosztowną, na którą Miasto przeznaczy duże środki na wkład własny. Wysokość 

dofinansowania inwestycji wyniesie 61% jej wartości. Zatem wysokość dofinansowania nie jest 

szokująca.” 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że Miasto 

będzie się starało o zdobycie kolejnych zewnętrznych pieniędzy na realizację obwodnicy 

południowej. Przypomniał, że na budowę połączenia ul. Rzecha z Lubelską, wraz z budową 

mostu im. Mazowieckiego, Miasto miało przeznaczyć z budżetu kwotę około 50 mln zł., 

natomiast w efekcie końcowym wydało jedynie 17 mln zł. 

Radny Pan Marcin Deręgowski – zauważył, że obecny rząd znacznie obniżył kwoty 

dofinansowania do inwestycji. Miasto może liczyć jedynie na 61% dofinansowania ze 

środków unijnych na tzw. obwodnicę południową, czyli 277 mln zł (nie 377 mln zł, jak 

zakładali urzędnicy). Pozostałą kwotę musi pokryć z własnego budżetu. Dodał, że w czasie 

funkcjonowania poprzedniego rządu, który ustalał zasady naboru wniosków i 

przyznawania dotacji z UE, dofinansowanie było znacznie wyższe, wynosiło ponad 90 

procent. 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział, że chociaż budowa drogi południowej wyreguluje 

układ komunikacyjny miasta w skali makro, to jednoczesne przesunięcie realizacji wielu 

inwestycji sprawi, iż rozwiązanie innych problemów komunikacyjnych będzie możliwe 

dopiero w kolejnych latach. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 

została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 5 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 2 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. Następnie przedstawiła 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikami, przedstawiony na druku XLII/25/2017, stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. została 

przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 5 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 2a 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. Następnie przedstawiła 
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uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikami, stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. została 

przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 3 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 3 

Pan Robert Stefanowski – Prezes firmy Greinplast – przedstawiając informację na temat 

działalności Spółki, powiedział: „Marka GREINPLAST jest znana i doceniana na polskim rynku 

już od 1997 roku. Firma funkcjonuje wyłącznie w oparciu o polski kapitał i cały czas dynamicznie się 

rozwija. Najważniejszymi jej atutami są: bardzo szczegółowe obserwowanie trendów na rynku 

nowoczesnych materiałów budowlanych: bardzo dobra obsługa klientów pod względem sprzedaży,  

a także serwis techniczny oraz ciągle poszerzana oferta produktowa. Założeniem naszej firmy jest 

jakość, którą należy nie tylko udowadniać, ale przede wszystkim tworzyć. Dbając o markę naszych 

produktów staramy się, by spełniały one wymagania rynku i zaspokajały wymagania klientów. 

Parametry robocze naszych produktów są wypadkową współpracy naszego laboratorium z zachodnimi 

koncernami chemicznymi w zakresie komponentów chemicznych, a także opinii firm usługowo-

wykonawczych mających na co dzień kontakt z naszymi wyrobami. Potencjalnych nabywców 

produktów firmowanych marką Greinplast przekonuje niewątpliwie ich wysoka jakość jak i 

konkurencyjna cena. Ciągły  

i dynamiczny rozwój naszej firmy pozwolił nam zyskać pewną pozycję na rynku producentów 

systemów ociepleń a także zaufanie wielu partnerów handlowych. Bazując na naszym potencjale i 

doświadczeniu od kilku lat sukcesywnie powiększamy także asortyment wyrobów do zastosowań 

wewnątrz pomieszczeń. Oferujemy między innymi nowoczesne, wydajne i wytrzymałe farby, których 

jakość pozwala nam wyróżnić się na tle konkurencji.  Do grona naszych stałych klientów należy wiele 

firm budowlanych, remontowo-budowlanych, oraz ogromna liczba inwestorów indywidualnych. 

Ciągłe doskonalenie technologii produkcji ma swoje przełożenie na jakość produktów, a co z kolei 

przynosi zadowolenie naszych klientów. Szeroki wachlarz naszych produktów pozwala upiększać 

nasze mieszkania, domy, osiedla oraz chronić je przed szkodliwym działaniem czynników środowiska.”  

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – podziękował 

Prezesowi Greinplast Panu Robertowi Stefanowskiemu za zaangażowanie w kształtowaniu  

i poprawie przestrzeni miejskiej w Rzeszowie, oraz sportowe (speedway) i artystyczne 

(murale rzeszowskie). 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – pogratulował jakości 

produktów, jakie tworzy firma Greinplast. Dodał, że dobre opinie o firmie, to wynik ciężkiej 

pracy całego zespołu. Wyraził nadzieję, że firma nadal będzie się rozwijać i wprowadzać na 

rynek nowe produkty, które będą cieszyć się dużym powodzeniem.  

Ad. 3a 

Pan Stanisław Mazur – Prezes Centrum Medycznego Medyk – przedstawił prezentację 

Centrum Medycznego Medyk (ww. prezentacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 
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Poprosił o objęcie patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa akcji wdrożenia w mieście karty 

życia. 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zwrócił uwagę na fakt, że w dzisiejszej dobie bardzo 

poważnym problemem jest cukrzyca, choroba społecznościowa. Zaproponował, aby w 

Rzeszowie utworzyć zespoły gabinetów stopy cukrzycowej.  

Radny Pan Sławomir Gołąb – zapewnił, że Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 

Rady Miasta Rzeszowa zajmie się tematem wprowadzenia w Rzeszowie karty życia. 

Jednocześnie zaprosił Pana dr Stanisława Mazura na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 

w  maju br. 

Radna Pani Grażyna Szarama – wyraziła nadzieję, że karta życia, przy pomocy Pana 

Prezydenta i jego służb, zostanie w mieście wprowadzona. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  

„W mieście funkcjonuje Rada Pożytku Publicznego, która grupuje organizacje pozarządowe z terenu 

miasta Rzeszowa. Myślę, że Rada ta mogłaby zaangażować się w propagowanie umieszczania kart 

życia w domach.” 

Radny Pan Marcin Deręgowski – zaproponował, aby zorganizować wspólne posiedzenie 

Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Komisji Zdrowia, 

Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa, z udziałem przedstawicieli 

Rzeszowskiej Rady Pożytku Publicznego, celem przedyskutowania sposobu promocji  

i wdrożenia karty życia. 

Pan Stanisław Mazur – Prezes Centrum Medycznego Medyk – powiedział: „Stopa 

cukrzycowa jest jednym z najtrudniejszych powikłań w cukrzycy. Za trzy miesiące zostanie 

otworzony ośrodek stopy cukrzycowej przy ulicy Lisa-Kuli (dawny sklep Maraton). Myślę, że 

najprostszą i najtańszą formą promowania karty życia byłoby porozumienie się z samorządami 

studentów, którzy dostarczaliby karty każdemu mieszkańcowi Rzeszowa. Akcja ta trwałaby miesiąc.”  

Ad. 3b 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów dodatkowych 

akcji imiennych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stal Rzeszów S.A. z siedzibą 

w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów 

dodatkowych akcji imiennych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stal Rzeszów 

S.A. z siedzibą w Rzeszowie została przyjęta 20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 1 głosie wstrzymującym. 
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Ad. 4 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że  Radny Pan 

Kamil Skwirut z dniem 1 kwietnia 2017 r. wstąpił do Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa”. 

Radna Pani Grażyna Szarama – poinformowała, że przy budynku Urzędu 

Marszałkowskiego (od strony Al. Cieplińskiego) została zainstalowana gablota z informacją 

elektroniczną, gdzie na bieżąco podawana jest jakość powietrza w Rzeszowie oraz prognozy 

na najbliższe 2 dni. Ponadto poniżej gabloty znajduje się legenda, w której określono 

poszczególne stopnie jakości powietrza.  

Ad. 5 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił „Raport  

z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii”  

(ww. raport stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 

Ad. 6 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił „Ocenę 

zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Miasto Rzeszów” (ww. ocena stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu). 

Radna Pani Maria Warchoł – zapytała, jaka jest przyczyna zmniejszenia się liczby rodzin 

korzystających z pomocy społecznej?  

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że  

w związku z obniżeniem się w Rzeszowie wskaźnika bezrobocia, zmniejszyła się liczba 

rodzin korzystających z pomocy społecznej.  

Radna Pani Danuta Solarz – zapytała, czy środki przeznaczane na tworzenie miejsc pracy 

dla osób niepełnosprawnych, np. na rozpoczynanie działalności lub staże, w pełni 

zaspokajają potrzeby? Jaki jest stopień zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych w 

zakresie warsztatów terapii zajęciowej i ośrodków wsparcia dziennego? 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Część 

środków otrzymywanych z PFRON jest przeznaczanych na tworzenie miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych. Z reguły osoby ubiegające się o te środki otrzymują je. Ponadto warsztaty terapii 

zajęciowej, oraz ośrodki wsparcia dziennego, w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta.” 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zapytał, ile w 2016 roku wpłynęło wniosków o środki  

z programu „Rodzina 500+”? 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział:  

„W 2016 r. Miasto na realizację programu „Rodzina 500+” wydało 73 mln 242 tys. zł, zaś w 2017 r. 

przewidujemy, że kwota ta wzrośnie do 94 mln 186 tys. zł.” 
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Ad. 7 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił informację 

dotyczącą szacowanych kosztów wdrożenia reformy oświaty (ww. informacja stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu). 

 

Ad. 8 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, 

gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  

i załącznikami stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”. 

 

Ad. 8a 

 

Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 

Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do złożenia wniosku  

i realizacji projektu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych  

nr 1 w Rzeszowie” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 

zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.” 

Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do złożenia wniosku i realizacji projektu  

pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1  w Rzeszowie” w ramach 

działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.” została przyjęta 

jednomyślnie 16 głosami „za”. 

Ad. 9 
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Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie 

18 głosami „za”. 

  

Ogłoszono 15-minutową przerwę. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że  

podczas ogłoszonej przerwy w obradach odbędzie się spotkanie członków Komisji 

Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Ad. 10 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że Komisja 

Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa podtrzymuje wniosek o zdjęcie punktu 10, 

tj. projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy  

al. Cieplińskiego w Rzeszowie z porządku obrad i skierowanie do Komisji do ponownego 

przeanalizowania. 

 

Przystąpiono do głosowania wniosku o zdjęcie projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie z porządku 

obrad  

i skierowanie do Komisji, celem ponownej analizy. 

 

Powyższy wniosek uzyskał akceptację. Za wnioskiem głosowało 15 radnych. 

 

(Kserokopia projektu uchwały, przedstawionej na druku XLII/20/2017, stanowi załącznik  

nr 19 do protokołu). 

 

Ad. 11 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów 

działkowych Zalesie w Rzeszowie, w części oznaczonej konturem od I do XIV. Następnie 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i 

załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XLII/21/2017, stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów 

działkowych Zalesie w Rzeszowie, w części oznaczonej konturem od I do XIV została 

przyjęta jednomyślnie 19 głosami „za”. 

 

 

 

 

Ad. 12 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między 

kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie, z późn. zm. Następnie przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 

przedstawiony na druku XLII/22/2017, stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między 

kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie, z późn. zm. została przyjęta jednomyślnie 21 

głosami „za”. 

 

Ad. 12a 

 

Pan Wiesław Buż – Przewodniczący doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego - 

przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie 

miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta 

Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako 

części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r. została przyjęta jednomyślnie 22 głosami „za”. 

 

Ad. 14 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – zgłosił 

wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie apelu do Prezydenta 
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Miasta Rzeszowa dotyczącego budowy drogi łączącej Specjalną Strefę Ekonomiczną 

Rzeszów – Dworzysko z ulicą Warszawską. 

 

Przystąpiono do głosowania wniosku o zdjęcie projektu uchwały w sprawie apelu do 

Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącego budowy drogi łączącej Specjalną Strefę 

Ekonomiczną Rzeszów – Dworzysko z ulicą Warszawską z porządku obrad sesji. 

 

Powyższy wniosek uzyskał akceptację. Za wnioskiem głosowało 22 radnych. 

 

Kserokopia projektu uchwały, przedstawionej na druku XLII/27/2017, stanowi załącznik nr 

23 do protokołu. 

 

Ad. 15 

 

Radny Pan Robert Kultys – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie stanowienia kierunków działania prezydenta Miasta 

Rzeszowa w zakresie zagospodarowania terenów zielonych na Osiedlu Gen. Andersa. 

Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XLII/28/2017, stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu). 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej - 

wyraziła poparcie dla ww. projektu uchwały. Stwierdziła, że zasadnym jest opracowanie 

planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Przypomniała, że w 2013 r. Klub 

Radnych Platformy Obywatelskiej był inicjatorem opracowania miejscowy planu dla terenu 

Osiedla Gen. Andersa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie stanowienia kierunków działania prezydenta Miasta Rzeszowa  

w zakresie zagospodarowania terenów zielonych na Osiedlu Gen. Andersa została przyjęta 

20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 16 

 

Pan Sławomir Krygowski – p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny  

1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez 

Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z 

uzasadnieniem, przedstawiony na druku XLII/18/2017, stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 



16 

 

Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen 

miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody  

i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o.  

w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146 została przyjęta jednomyślnie 17 głosami „za”. 

 

Ad. 17 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Olbrachta. Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 

przedstawiony na druku XLII/8/2017, stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w 

Rzeszowie przy ul. Olbrachta została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”. 

 

Ad. 18 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XLII/17/2017, stanowi załącznik nr 27 

do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego została przyjęta jednomyślnie  

15 głosami „za”. 

 

Ad. 19 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego 

użytkowania działki 723/7, położonej w obr. 213 Rzeszów – Baranówka przy ul. Reymonta 

oraz służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę 723/8 w obr. 213 Rzeszów – 

Baranówka na rzecz nabywanej działki 723/7 w obr. 213 Rzeszów – Baranówka. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XLII/4/2017, stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania 

działki 723/7, położonej w obr. 213 Rzeszów – Baranówka przy ul. Reymonta oraz 
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służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę 723/8 w obr. 213 Rzeszów – 

Baranówka na rzecz nabywanej działki 723/7 w obr. 213 Rzeszów – Baranówka została 

przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”. 

 

Ad. 20 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulicy Wywrockiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 

przedstawiony na druku XLII/1/2017, stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w 

rejonie ulicy Wywrockiego została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”. 

 

Ad. 21 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych przy ul. Chełmońskiego w Rzeszowie. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i 

załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XLII/2/2017, stanowi załącznik nr 30 do 

protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Teren,  

o którym mowa w projekcie uchwały, to enklawa zielona. Obecnie znajduje się tam kilka drzew. Firma 

Frac chce, abyśmy teren, na którym rosną drzewa, wydzierżawili pod parking. To oznacza, że cześć 

działki zostanie zabudowana obiektem handlowym, a drzewa zostaną wycięte i na ich miejscu 

powstanie betonowy parking. Obawiam się, że to pogorszy jakość życia na osiedlu. Sąsiaduję z tym 

osiedlem  

i muszę powiedzieć, że na brak sklepów nie można narzekać. W pobliżu funkcjonują dwa sklepy: 

Społem i Specjał, które również są sklepami polskimi. Myślę, że nie powinniśmy pochopnie 

podejmować decyzji. Powinniśmy postarać się o zabezpieczenie terenu zielonego.” 

 

Radny Pan Bogusław Sak – poinformował, że po rozmowach z Prezesem Fraca otrzymał 

zapewnienie, że drzewa nie zostaną naruszone. Ponadto zauważył, że drzewa i zieleń są 

cennym elementem w rejonach parkingów.  

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 

dodał, że zgodę na wycinkę drzew na terenach miejskich wydaje Marszałek Województwa 

Podkarpackiego.  

 

Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Powinniśmy podjąć uchwałę, ponieważ mamy do 

czynienia z jednym z lepszych podmiotów rozwijającym się na terenie miasta i województwa. Sieć 
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sklepów Frac jest bardzo szanowana, z dobrym towarem, a przede wszystkim jest to firma Polska. 

Zatem należy dać jej szansę na dalszy rozwój.” 

 

Radna Pani Grażyna Szarama – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Podzielam obawy 

Pana Przewodniczącego. Należy zastanowić się co zrobić, aby nie dopuścić do wycinki drzew.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – stwierdziła, że nie ma potrzeby budowy kolejnego 

obiektu handlowego na tak małym obszarze, a przy tym pozbawiać mieszkańców osiedla 

terenu zielonego. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych 

przy ul. Chełmońskiego w Rzeszowie została przyjęta  11 głosami „za”, przy 10 głosach 

przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

Ad. 22 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i 

załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XLII/5/2017, stanowi załącznik nr 31 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie została przyjęta  14 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 29 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia. Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 

przedstawiony na druku XLII/16/2017, stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy 

ulicy Ofiar Katynia została przyjęta  16 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 

głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 24 
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Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i 

załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XLII/7/2017, stanowi załącznik nr 33 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie 16 głosami „za”. 

 

Ad. 25 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i 

załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XLII/11/2017, stanowi załącznik nr 34 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie 16 głosami „za”. 

 

Ad. 26 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy 

ulicy Warzywnej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały  

(ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na 

druku XLII/12/2017, stanowi załącznik nr 35 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy Warzywnej  

w Rzeszowie została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad. 27 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i 
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załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XLII/13/2017, stanowi załącznik nr 36 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 28 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Osmeckiego w Rzeszowie. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i 

załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku XLII/14/2017, stanowi załącznik nr 37 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Osmeckiego w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie 17 głosami „za”. 

 

Ad. 23 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia. Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 

przedstawiony na druku XLII/6/2017, stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy 

ulicy Ofiar Katynia została przyjęta  jednomyślnie 17 głosami „za”. 

 

Ad. 30 

 

Pan Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów  

w Rzeszowie - przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad dzierżawy 

nieruchomości na miejskim placu targowym przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XLII/15/2017, stanowi załącznik nr 39 do 

protokołu). 

 

Radna Pani Grażyna Szarama – zapytała, czy znana jest liczba podmiotów prowadzących 

działalność handlową na targowisku przy ul. Rejtana (Dołowa), którzy będą kontynuować 
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swoją działalność o podobnym charakterze na nowo tworzonym placu targowym przy  

ul. Dworaka? 

 

Pan Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów  

w Rzeszowie – poinformował, że dane odnośnie liczby podmiotów prowadzących 

działalność na nowym targowisku będą znane dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na 

dzierżawę pawilonów.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości na miejskim placu 

targowym przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie została przyjęta 17 głosami „za”, bez 

głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 31 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy 

al. Armii Krajowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku 

XLII/9/2017, stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Armii 

Krajowej została przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad. 32 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy 

al. Armii Krajowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku 

XLII/10/2017, stanowi załącznik nr 41 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Armii 

Krajowej została przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad. 32a 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (Wojewódzki Ośrodek 
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Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Następnie przedstawił uzasadnienie do 

projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 42 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 32b 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (Podkarpackie Biuro Geodezji  

i Terenów Rolnych). Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 43 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 32c 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (Podkarpackie Biuro Planowania 

Przestrzennego). Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 44 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta jednomyślnie 17 głosami „za”. 

 

Ad. 32d 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. Mrukmed). Następnie 

przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 45 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 33 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień  

w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XLII/3/2017, stanowi załącznik  

nr 46 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień  

w Rzeszowie została przyjęta 21 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

 

 

Ad. 34 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie pozbawienia ulic Marcina Borelowskiego i Ambrożego Towarnickiego  

w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg 

publicznych gminnych. Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ww. 

projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku 

XLII/23/2017, stanowi załącznik nr 47 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie pozbawienia ulic Marcina Borelowskiego i Ambrożego 

Towarnickiego w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej i zaliczenia ich do 

kategorii dróg publicznych gminnych została przyjęta  jednomyślnie 22 głosami „za”. 

 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Ad. 35 

 

Podczas XLII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pani Danuta Solarz, Pan Jerzy 

Jęczmienionka, Pan Waldemar Szumny, Pan Waldemar Wywrocki, Pan Sławomir Gołąb,  

Pan Robert Homicki, Pan Konrad Fijołek, Pan Robert Kultys, Pani Grażyna Szarama) 

zgłosili interpelacje, które stanowią kolejno załączniki nr od 48 do 63 do protokołu. 

 

Ad. 36 
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Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres  

od 13 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 64 do 

protokołu).  

Radna Pani Grażyna Szarama – poinformowała, że 8 kwietnia 2017 r. w Rzeszowskiej 

Katedrze odbył się koncert pasyjny "Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu", na którym 

wystąpił aktor teatralny i filmowy Pan Jerzy Zelnik oraz szczeciński zespół Baltic Neopolis 

Ensamble. To był przedostatni koncert w ramach ogólnopolskiego projektu "14 Katedr". 

Liczba „14” jest nawiązaniem do czternastu stacji drogi krzyżowej. Muzyce towarzyszą 

rozważania autorstwa ks. Grzegorza Strzelczyka. Tekst ten jest formą spowiedzi. Autor 

odnosi się w nim do współczesnych grzechów. Medytacje powstały w Lugano we Włoszech  

w 1996 roku. Całość dopełniła 10-minutowa projekcja fragmentów filmu "Pasja" w reżyserii 

Mela Gibsona. 

Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 

 

Na XLII sesji odbytej w dniu 25 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XLII/896/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr XLII/897/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa  

na 2017 r. 

3. Uchwała Nr XLII/898/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa  

na 2017 r. 

4. Uchwała Nr XLII/899/2017 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto 

Rzeszów dodatkowych akcji imiennych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 

Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie. 

5. Uchwała Nr XLII/900/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

6. Uchwała Nr XLII/901/2017 w sprawie przystąpienia do złożenia wniosku i realizacji 

projektu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1  w Rzeszowie”  

w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.” 

7. Uchwała Nr XLII/902/2017 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie. 

8. Uchwała Nr XLII/903/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005  

na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie, w części oznaczonej 

konturem od I do XIV. 
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9. Uchwała Nr XLII/904/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy 

Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie, z późn. zm.  

10.  Uchwała Nr XLII/905/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie 

miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

11.  Uchwała Nr XLII/906/2017 w sprawie stanowienia kierunków działania prezydenta 

Miasta Rzeszowa w zakresie zagospodarowania terenów zielonych na Osiedlu Gen. 

Andersa. 

12.  Uchwała Nr XLII/907/2017 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków  

i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług 

dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę 

Komunalną Spółka z o.o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146. 

13. Uchwała Nr XLII/908/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Olbrachta. 

14. Uchwała Nr XLII/909/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. 

15. Uchwała Nr XLII/910/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego 

użytkowania działki 723/7, położonej w obr. 213 Rzeszów – Baranówka przy ul. 

Reymonta oraz służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę 723/8 w obr. 

213 Rzeszów – Baranówka na rzecz nabywanej działki 723/7 w obr. 213 Rzeszów – 

Baranówka. 

16. Uchwała Nr XLII/911/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulicy Wywrockiego. 

17. Uchwała Nr XLII/912/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych przy ul. Chełmońskiego w Rzeszowie. 

18. Uchwała Nr XLII/913/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie. 

19. Uchwała Nr XLII/914/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy 

ulicy Ofiar Katynia. 

20. Uchwała Nr XLII/915/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie. 

21. Uchwała Nr XLII/916/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie. 

22. Uchwała Nr XLII/917/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy 

ulicy Warzywnej w Rzeszowie. 

23. Uchwała Nr XLII/918/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie. 
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24. Uchwała Nr XLII/919/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Osmeckiego w Rzeszowie. 

25. Uchwała Nr XLII/920/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie. 

26. Uchwała Nr XLII/921/2017 w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości na 

miejskim placu targowym przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie. 

27. Uchwała Nr XLII/922/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy al. Armii Krajowej. 

28. Uchwała Nr XLII/923/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy al. Armii Krajowej. 

29. Uchwała Nr XLII/924/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

30. Uchwała Nr XLII/925/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

31. Uchwała Nr XLII/926/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

32. Uchwała Nr XLII/927/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

33. Uchwała Nr XLII/928/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie 

Wytrzeźwień w Rzeszowie. 

34. Uchwała Nr XLII/929/2017 w sprawie pozbawienia ulic Marcina Borelowskiego  

i Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej  

i zaliczenia ich do kategorii dróg publicznych gminnych. 

Ww. uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 65 do nr 98 do protokołu. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad dokonał zamknięcia XLII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Płyta CD, zawierająca nagranie audio z XLII sesji Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik  

nr 99 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1340. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

 

Anita Topolska – Kopala 

 

Sprawdził: 

Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 
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Mirosław Kubiak 

 


