
BRM.0002.2.2.2017 

 

Protokół Nr XXXVIII/1/2017 

z XXXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 31 stycznia 2017 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 

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

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

stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia XXXVIII 

sesji Rady Miasta i prowadził obrady. Powitał Radnych, Prezydenta i Zastępców Prezydenta 

Miasta Rzeszowa oraz jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 

współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji oraz przybyłych 

mieszkańców miasta.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 

porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  

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

proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 

 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 8a – projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 18a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa (dot. 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy al. 

Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie). 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 18b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości (dot. działki nr 378/11 KW RZ1Z/00001379/0, obr. 207). 

 

Wniosek został przyjęty 22 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  

1 głosie wstrzymującym. 

 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 18c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy 

ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie. 
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Wniosek został przyjęty 23 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 

głosie wstrzymującym. 

 

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 19a – projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za 

usunięcie drzew i krzewów. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 

6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 19b – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia Gmin 

Miasto Rzeszów i Świlcza. 

 

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

 

7) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 19c – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic 

Miasta Rzeszowa. 

 

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

 

8) Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i 

wprowadzenie – w punkcie 24a – projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu 

Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa. 

 

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

 

9) Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i 

wprowadzenie – w punkcie 24b – projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu 

Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa. 

 

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

 

10) Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i 

wprowadzenie – w punkcie 24c – projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu 

Komisji Ekonomiczno – Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

11) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 24d – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

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

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 22 – 

projektu uchwały w sprawie utworzenia Rzeszowskiej Rady Kultury (kserokopia projektu 
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uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Powiedział, że w związku z propozycjami 

wprowadzenia zmian w regulaminie Rady, jakie pojawiły się podczas posiedzenia Komisji 

Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa, projekt uchwały powinien zostać poddany 

ponownej analizie i konsultacjom w środowisku artystycznym. 

 

Radny Pan Witold Walawender – zaproponował skierowanie projektu uchwały do prac  

w Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa, podkreślając jednocześnie, że 

najtrafniejszym pomysłem byłoby utworzenie Wojewódzkiej Rady Kultury, we współpracy z 

Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. 

 

Wniosek Radnego Pana Marcina Fijołka został przyjęty 18 głosami „za”, przy 4 

głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Uzupełniony porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XXXVIII/17/2017). 

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

XXXVIII/16/2017). 

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak” (druk: XXXVIII/14/2017). 

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” (druk: XXXVIII/15/2017). 

5. Oświadczenia i informacje. 

6. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo Oświatowe (druk: XXXVIII/12/2017). 

7. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów przyznawanych 

za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów (druk: XXXVIII/21/2017). 

8. Uchwała w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli (druk: 

XXXVIII/10/2017). 

8a. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie. 

9. Uchwała w sprawie nabycia mienia na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od Powiatu 

Rzeszowskiego (druk: XXXVIII/7/2017). 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku 

przy ul. Baldachówka 8 w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty (druk: 

XXXVIII/5/2017). 
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11. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 

ulicy Ofiar Katynia (druk: XXXVIII/1/2017). 

12. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Cytrynowej  

w Rzeszowie (druk: XXXVIII/2/2017). 

13. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/1349/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

29 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. 

Wyspiańskiego (druk: XXXVIII/3/2017). 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości, 

położonej w Rzeszowie, zwolnienia z przetargowego trybu zawarcia umowy (druk: 

XXXVIII/4/2017, dot. Stowarzyszenia Działkowców w Rzeszowie). 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w 

Rzeszowie przy ul. Moniuszki (druk: XXXVIII/6/2017). 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych 

na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu ich zawarcia (druk: 

XXXVIII/13/2017). 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w 

ramach odszkodowania (druk: XXXVIII/22/2017, za działkę nr 1002/3 położoną przy 

ul. Bł. Karoliny). 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w 

ramach odszkodowania (druk: XXXVIII/23/2017, za działki nr: 1003/5, 1003/7 

położone przy ul. Bł. Karoliny). 

18a. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa (dot. wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej położonej przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w 

Rzeszowie). 

18b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 378/11 

KW RZ1Z/00001379/0, obr. 207). 

18c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie. 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, 

trybu postępowania i sposobu jej rozliczania (druk: XXXVIII/11/2017). 

19a. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. 

19b. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Świlcza. 

19c. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa. 

20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia  

17 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego 

transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Rzeszów (druk: 

XXXVIII/19/2017). 
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21. Uchwała w sprawie utworzenia osiedla Bzianka oraz zmiany uchwały w sprawie 

granic osiedli miasta Rzeszowa (druk: XXXVIII/18/2017). 

23. Uchwała w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (druk: XXXVIII/20/2017). 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu Miasta Rzeszowa na 

produktach firmy Patriot (druk: XXXVIII/8/2017). 

24a. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady 

Miasta Rzeszowa. 

24b. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa. 

24c. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Ekonomiczno – Budżetowej Rady 

Miasta Rzeszowa. 

24d. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

25. Interpelacje i zapytania. 

26. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Przystąpiono do realizacji uzupełnionego porządku obrad. 

 

Ad. 1 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XXXVIII/17/2017, stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu). 

 

Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Podczas posiedzenia 

Komisji wnioskowaliśmy o ujęcie w WPF-ie dofinansowania w wysokości 25% do inwestycji „Budowa 

Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego”. Konstrukcja WPF-u nie pociąga za sobą tak dużych 

konsekwencji, jak konstrukcja budżetu, w związku z czym o wiele łatwiej byłoby wpisać tą inwestycję. 

Zbliża się początek marca, a to ostateczny termin, kiedy Ministerstwo będzie decydowało o 

dofinansowaniu. Środki Marszałka i Ministerstwa to 75% wartości całej inwestycji. Efekt społeczny 

byłby nieporównywalny w stosunku do wydanych pieniędzy. Zatem biorąc pod uwagę fakt, że 

Ministerstwo uzależnia swoje dofinansowanie od zabezpieczenia przez Miasto pieniędzy, ponawiam 

wniosek o wpisanie tej inwestycji do WPF-u.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zauważyła: „Wprowadzono do budżetu zadanie związane z 

budową skrzyżowania przy ul. Wiktora i Pleśniarowicza, z kwotą 4 mln zł. Ta inwestycja od lat jest 

oczekiwana przez mieszkańców Osiedli Franciszka Kotuli i Krakowska – Południe. Odnosząc się do 

wypowiedzi przedmówcy chciałabym zauważyć, że Komisje faktycznie wnioskowały o środki na 
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Centrum Lekkoatletyczne, ale było to zaledwie kilka dni temu, więc nie należy się spodziewać, że 

wniosek zgłoszony na 3 dni przed sesją zostanie od razu uwzględniony.” 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – podkreślił, że wpisanie zadania do WPF-u nie rozwiązuje 

sprawy, bowiem wciąż nie wiadomo, kto będzie inwestorem tego zadania oraz kto będzie 

wykonaną inwestycję utrzymywał. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że prowadzenie 

Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego powinno być zadaniem Marszałka 

Województwa, gdyż to on jest gospodarzem regionu. 

 

Radny Pan Witold Walawender – zauważył, że udział Miasta w budowie Podkarpackiego 

Centrum Lekkoatletycznego sprowadza się do zarezerwowania kwoty 6 mln zł, co wobec 

wszystkich wydatków miejskich jest niewielką sumą.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: „Wpisanie do WPF-u tej 

inwestycji to nie taka prosta sprawa. Technicznie jest to możliwe, ale merytorycznie jest niepoprawne. 

Abyśmy mogli zarezerwować środki, to musi to być albo nasza inwestycja, albo pomoc dla innego 

podmiotu, tylko jakiego?” 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Chciałem zapytać o budowę drogi dojazdowej do osiedla 

domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińskiej, Tarnowskiej i Parkowej. O ile dobrze mi wiadomo, 

projekt zakłada położenie nawierzchni na ul. Parkowej i budowę łącznika ul. Miłocińskiej do Strefy 

Dworzysko. Pomysł budowy tego łącznika wywołuje duży niepokój mieszkańców ul. Miłocińskiej, 

którzy nie chcą, aby ruch, który będzie generowała strefa, był przenoszony na ul. Miłocińską. Obecnie 

dojazd do strefy jest zapewniony od ul. Chmury, która jest ulicą wąską. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, 

w najbliższym czasie strefa będzie generowała duży ruch, którego ta ulica nie będzie w stanie obsłużyć. 

Budowa łącznika do ul. Miłocińskiej nie jest rozwiązaniem, bo przerzucanie ruchu samochodów 

osobowych i ciężarowych na osiedlową ulicę, przy której znajdują się dwie szkoły, obniży poziom życia 

mieszkających tam ludzi. Czy Miasto ma jakiś pomysł na zorganizowanie tego ruchu w inny sposób? 

Dlaczego w momencie projektowania strefy nie zaprojektowano alternatywnego połączenia, np. z ul. 

Warszawską? Budowa tego łącznika powinna być wstrzymana, a prace ograniczone tylko do budowy 

ul. Parkowej.” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Prawdą jest, że 

część mieszkańców ma obawy co do realizacji tej inwestycji, jednak na wniosek innej grupy 

mieszkańców ta inwestycja jest właśnie realizowana. Ulica Chmury jest wybudowana na razie jedynie 

częściowo, w przyszłości ma bowiem prowadzić przez ul. Lubelską aż do ronda Kuronia. W tym roku 

zostanie wykonane skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przy ul. Krakowskiej. Od strony Miłocina 

nie przewidujemy ruchu ciężarowego, będzie się on odbywał tylko z ul. Krakowskiej. Przypominam 

jednocześnie, że projekt budowy strefy opiniowany był przez wiele instytucji i gdyby strefa była źle 

skomunikowana, to projekt na pewno nie uzyskałby pozytywnej opinii. Uważamy, że połączenie 

komunikacyjne, które istnieje, zupełnie wystarczy na najbliższe lata, gdyż na razie oprócz Rabena nikt 

nie działa w strefie. Teren jest oświetlony, w pełni uzbrojony i skomunikowany.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Dotarły do mnie informacje od potencjalnych 

inwestorów, że pracownicy, którzy odpowiadają za kontakt z biznesem, nie są w stanie udzielić 
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konkretnej odpowiedzi nas pytanie, kiedy będzie budowana droga od ul. Warszawskiej. To jest bardzo 

istotna kwestia, jeżeli chodzi o firmy, bo w większości oprócz zlokalizowania swojej siedziby, chcą tam 

też przyciągnąć potencjalnych klientów. Informacja jest tylko taka, że droga będzie wykonana w 

okresie od 2 do 5 lat.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę na 

fakt, że przedsiębiorcy planujący swoje inwestycje w Rzeszowie, mają największy problem 

nie z komunikacją, lecz z kadrą, w związku z czym stwierdził, że dyskusja powinna 

dotyczyć polityki miasta w zakresie zapewnienia inwestorom pracowników. 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do 

budowy łącznika ul. Strzelniczej z ul. Szewską. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 13 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 10 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 XXXVIII/16/2017, stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu). 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zapytał: „Jakie argumenty przemawiają za budową nowej 

szkoły podstawowej na Osiedlu Bzianka? Czy przeprowadzono analizę potrzeb? Czy szkoła w 

Przybyszówce nie mogłaby przejąć część dzieci z Bzianki?” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do wypowiedzi 

przedmówcy powiedział: „Moim zdaniem ta wątpliwość jest uzasadniona. Nawet jeżeli w Bziance 

wzrośnie liczba zabudowań, to my jako organ wydający pozwolenia, możemy przewidzieć wzrost 

liczby mieszkańców, a co za tym idzie, zbudować szkołę we właściwym czasie.” 

 

Radny Pan Kamil Skwirut – wyjaśnił: „W związku z wdrażaną reformą oświaty, w szkole w 

Bziance pojawią się wkrótce klasy siódme i ósme. Na dzień dzisiejszy szkoła ma siedem oddziałów, w 

tym jeden oddział zerowy, w sumie około 100 dzieci. Do dyspozycji jest pięć klas oraz dwie małe sale: 

gimnastyczna i komputerowa. Jeśli w ciągu najbliższych lat dojdą dwa oddziały, to szkoła nie będzie w 

stanie pomieścić wszystkich uczniów. Remont części szkoły, która ma 103 lata oraz części 

dobudowanej w 2009 roku kosztowałoby pewnie więcej, niż budowa nowej szkoły.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył: 

„Budowa szkół w mieście wojewódzkim powinna wynikać z polityki oświatowej miasta, wdrożonej w 

związku z przeprowadzonymi analizami. Mając dane o ilości dzieci w wieku przedszkolnym możemy 

planować, kiedy i gdzie będzie potrzebna budowa placówki oświatowej. Szkoła przydałaby się na 
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Drabiniance, gdyż to osiedle bardzo intensywnie się rozwija. Musimy zachować kolejność i rozsądek w 

tym wszystkim. Bziankę powinniśmy porównywać z Miłocinem, gdyż liczba mieszkańców tych 

miejscowości w momencie przyłączenia była podobna. W Miłocinie nikt nie budował szkoły, dlatego 

powinniśmy przeanalizować zasadność takiej budowy w Bziance”. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zauważyła, że pieniądze zarezerwowane na budowę 

Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego są z sesji na sesję sukcesywnie zmniejszane. 

Poinformowała, że dla wyjaśnienia przyczyn takiego działania w najbliższym czasie zwołane 

zostanie posiedzenie Komisji Inwestycji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

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

przyjęta 14 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 8 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 3 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”. 

Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXXVIII/14/2017, stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu). 

 

 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak” została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 4 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Projektant”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXXVIII/15/2017, stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu). 

 

 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

Ad. 5 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 

4 lutego br. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce o godz. 1900 odbędzie 

się Pierwszy Samorządowy Bal Charytatywny, z którego dochód zostanie przekazany na 
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wsparcie podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Zaprosił wszystkich 

chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

 

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

1) wobec braku uwag i zastrzeżeń, zatwierdza się protokoły nr:  

 XXXII/1/2016 z XXXII sesji Rady Miasta, odbytej 25 października 2016 r.,  

 XXXV/1/2016 z XXXV sesji Rady Miasta, odbytej 20 grudnia 2016 r. oraz 

 XXXVI/1/2016 z XXXVI sesji Rady Miasta, odbytej 30 grudnia 2016 r.; 

2) dokonał sprostowania oczywistej omyłki, która wystąpiła w Uchwale Nr 

XXXVII/786/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie 

ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy 

Miasto Rzeszów w przypadku wystąpienia przekroczenia określonych poziomów 

szkodliwych substancji w powietrzu lub skrajnie niskich temperatur, a która polegała 

na błędnej numeracji paragrafów (kopia pisma Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 

19.01.2017 r. z prośbą o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej stanowi załącznik 

nr 11 do protokołu); 

3) Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała pozytywną opinię o 

możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto Rzeszów w 

budżecie miasta na 2017 rok oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu (kopie 

uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 stycznia 2017 r. stanowią 

odpowiednio załączniki nr 12 i 13 do protokołu); 

4) pismem z dnia 17.01.2017 r. Pan Marcin Biedroń wezwał Radę Miasta Rzeszowa do 

usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie Uchwały Nr XXXIV/710/2016 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów (kopia pisma stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu); 

5) Komisja ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zaplanowana na dzień 1 lutego 

br. zostaje odwołana; 

6) na dzień 8 lutego br. na godz. 1600 zwołuje się sesję nadzwyczajną, z uwagi na 

konieczność pilnego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Ogłoszono 15 – minutową przerwę. 

 

Ad. 6 

 

Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, przedstawiony na druku XXXVIII/12/2017, 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – w imieniu mieszkańców Osiedla Fr. Kotuli zgłosiła 

wniosek, aby do obwodu szkoły podstawowej przy ul. Błogosławionej Karoliny dołączyć ul. 

Plenerową i Krajobrazową. 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – uznał zgłoszony wniosek za zasadny i 

poprosił Wydział Edukacji o analizę przedstawionej propozycji. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyraził słowa 

uznania dla pomysłu utworzenia liceum dwujęzycznego. Zaproponował, by w ślad za tym 

pomysłem, utworzyć dwujęzyczną szkołę podstawową. 

 

Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że 

największym problemem w tworzeniu szkół dwujęzycznych jest kadra, gdyż niewielu 

nauczycieli posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w takiej szkole. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Chciałem zgłosić 

wniosek do obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na Osiedlu Przybyszówka. W 2015 roku, 

w czasie budowy szkoły przy ul. Błogosławionej Karoliny, z obszaru przypisanego do szkoły w 

Przybyszówce zabrano dzieci z trzech ulic: Ustrzyckiej, Wadowickiej i Dębickiej. Po roku takiego 

funkcjonowania uważamy, że warto zrobić małą korektę, a dotyczy ona zwłaszcza ulicy Dębickiej, z 

której nie ma bezpośredniego połączenia komunikacją miejską z ul. Błogosławionej Karoliny. By 

dotrzeć do szkoły, trzeba jechać dwoma lub trzema autobusami, natomiast chcąc iść na nogach należy 

przejść około 2,5 km ulicą Sanocką, która nie ma chodnika. W związku z powyższym zgłaszam 

wniosek, aby powrócić do stanu sprzed 2015 roku, a jeżeli nie jest to możliwe, to proszę o 

uwzględnienie wniosku dotyczącego samej ul. Dębickiej.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – uznał zgłoszony wniosek za zasadny i 

poprosił Wydział Edukacji o analizę przedstawionej propozycji. 

 

Radny Pan Stanisław Ząbek – stwierdził, że zamiar przeniesienia Zespołu Szkół 

Energetycznych nie jest zasadny, gdyż wiąże się to z relokacją bardzo dużej ilości sprzętu i 

urządzeń. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Należy stwierdzić, że Rzeszów podszedł do reformy oświaty w sposób odpowiedzialny, a 

przedstawiona nam dzisiaj propozycja wydaje się optymalna. Myślę, że dużo uwag, które mieliśmy do 

funkcjonowania oświaty, a które zgłosiliśmy podczas odbytej kiedyś sesji tematycznej, zostało 

uwzględnionych. Uchwała wykorzystuje dane nam przez reformę szanse, a ponadto tworzy miejsca 

pracy poprzez utworzenie RCEN-u.” 

 

Radna Pani Maria Warchoł – zapytała, jaki będzie koszt wdrożenia reformy, w tym koszt 

szacunkowych odpraw. 

 

Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: 

„Na dzień dzisiejszy mamy zabezpieczone 5 mln zł na rozbudowę dwóch szkół podstawowych na 

Osiedlach Zalesie i Załęże. Co do kosztów związanych z przekształceniami, to postaramy się 

wykorzystać zasoby, które posiadamy. Wiele zależy od ludzi, bo to ludzie będą reformę realizować. 

Dołożymy wszelkich starań, by nauczyciele znaleźli pracę.” 
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Radny Pan Robert Kultys – pochwalił pomysł utworzenia szkoły podstawowej dla Osiedla 

Zawiszy i zasugerował, by w przyszłości zaplanować również budowę szkoły podstawowej 

dla szybko rozwijających się terenów przy ul. Lubelskiej, gdzie m. in. powstaje osiedle 

mieszkaniowe pn. „Bella Dolina”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – skrytykował wprowadzaną 

reformę oświaty, a w szczególności likwidację gimnazjów. Stwierdził, że reforma nie 

poprawi jakości nauczania, zmieni tylko strukturę szkół. 

 

Radny Pan Czesław Chlebek – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji: 

 

Wniosek został przyjęty 20 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – w związku 

ze zgłoszonymi przez Radnych wnioskami i ich akceptacją przez Prezydenta, przedstawił 

autopoprawkę do omawianego projektu uchwały. Powiedział: „W załączniku nr 2 do uchwały, 

w punkcie 4, gdzie mamy Szkołę Podstawową Nr 4 ul. Dębicka zapis prawidłowy brzmi: „Dębicka 

numery nieparzyste od 1 do 375 i numery parzyste od 2 do 612” i do tego dojdzie po przecinku, po 

ulicy Ceramicznej, „ulica Ustrzycka od numeru 112 wzwyż”. W Szkole Podstawowej Nr 18 ulica 

Dębicka będzie wykreślona, natomiast będą takie dodatkowe zapisy: „Ustrzycka od numeru 63 do 111, 

Strzyżowska do skrzyżowania z ulicą Ustrzycką” oraz ulice „Panoramiczna, Krajobrazowa, 

Widokowa i Plenerowa”. W Szkole Podstawowej Nr 28 wykreślone będą następujące ulice: 

„Panoramiczna, Krajobrazowa, Widokowa i Plenerowa”, natomiast przy ul. Strzyżowskiej będzie 

dopisane „od skrzyżowania z ulicą Ustrzycką wzwyż.”” 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe (wraz z autopoprawką) została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 7 

 

Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów przyznawanych za 

poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

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

uzasadnieniem, przedstawiony na druku XXXVIII/21/2017, stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów przyznawanych za 

poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 

Ad. 8 

 

Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. 

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

uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/10/2017, stanowi załącznik 

nr 17 do protokołu). 

 

Radna Pani Maria Warchoł – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Utworzenie 

Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli było od dawna oczekiwane i jest ono naprawdę bardzo 

potrzebne, szczególnie w tym trudnym okresie wprowadzania reformy edukacji.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 

zastrzeżenie dotyczące nazwy placówki i zaproponował, by słowo „edukacji” zmienić na 

„doskonalenia”.    

 

Radna Pani Grażyna Szarama – zasugerowała, by rozważyć kwestię zlokalizowania 

placówki w budynku przy ul. Marszałkowskiej. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 

została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

Ogłoszono 15 – minutową przerwę. 

 

Ad. 8a 

 

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

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 

229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały i poinformowała o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

planu (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu). 

 

Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Opinia Komisji 

Gospodarki Przestrzennej jest pozytywna. Warto podkreślić, że ten plan powstał nie tylko w 

normalnym trybie realizacji wniosku radnych, ale również powstał na podstawie opracowanego 

konkursu. To się rzadko zdarza w Rzeszowie, więc należy docenić takie sytuacje, ponieważ jest to 

wyjątkowe miejsce w Śródmieściu, wśród zabytkowego układu urbanistycznego. Dobrze, że udaje się 

przekonać inwestorów, by projektowanie dla takiego miejsca rozstrzygać w oparciu o konkursy 

architektoniczne. Przedstawione wizualizacje pokazują, że nawet w zabytkowej przestrzeni można 
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zaproponować architekturę modernistyczną, która w ciekawy sposób wpisuje się w tą przestrzeń i nie 

„razi” zwłaszcza, że odzwierciedla ona najnowsze trendy w architekturze współczesnej. Należy 

zwrócić uwagę na pochylone ściany, które są praktycznie na całej długości budynku, a które powodują, 

że budynek nie tylko przypomina formą piec garncarski i nawiązuje w bardzo ciekawy sposób do Placu 

Garncarskiego, gdzie kiedyś handlowano wyrobami garncarzy, ale które również powodują, że 

budynek przy odbiorze optycznym nie jest tak wysoki, jaki jest w rzeczywistości. Bardzo ciekawy jest 

jego przekrój, który pokazuje, że obiekt pomimo swojej wysokości nie przewyższa zbytnio znajdującego 

się w sąsiedztwie Hotelu Ambasadorskiego. To pokazuje, że warto jest, aby tak ważne miejsca były 

projektowane w oparciu o konkursy architektoniczne. Mam nadzieję, że inwestor na etapie 

wykonawstwa nie będzie czynił oszczędności, tylko ambitnie zrealizuje ten projekt tak, jak został on 

wymyślony przez architektów. Ten budynek będzie w przyszłości nie tylko wizytówką Starówki, ale 

ikoną Rzeszowa. Mam nadzieję, że taka architektura jak ta, będzie się kojarzyła w przyszłości z 

Rzeszowem.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zauważyła, że przedstawiony do uchwalenia plan jest 

rezultatem wniosku Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Powiedziała: „Chciałam 

przypomnieć, że zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy miał tu powstać 9 – piętrowy wieżowiec o 

kształcie prostopadłościanu, nawiązujący wysokością do wieży Farnej. Później były plany budowy 

tzw. kaloryfera, który również nie zachwycał. Dobrze, że w końcu został ogłoszony konkurs, jednakże 

mimo wszystko stoję na stanowisku, że powinien on być ogłoszony dopiero po uchwaleniu planu, a nie 

przed. Cieszymy się jednak z tego, co ma powstać.” 

 

Radny Pan Stanisław Ząbek – stwierdził, że przygotowany projekt budynku jest bardzo 

dobry. Zaproponował, by w przyszłości – wzorem Krakowa – przy ulicy Wierzynka 

zaprojektować restaurację, która nawiązywałaby do dalekiej tradycji królewskiej.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Chcemy nie 

uwzględnić jednej z uwag, dotyczącej drogi oznaczonej symbolem KDD/U.1, proponującej, by drogi 

nie prowadzić w zaprojektowanym kształcie, tylko poszerzyć ulicę Wierzynka i tak zapewnić 

skomunikowanie obiektu, ponieważ w tej części, o której powiedziałem, jest teren prywatny, 

zagospodarowany przez właścicieli sąsiedniej kamieniczki. Chciałbym prosić o bardziej szczegółowe 

uzasadnienie, dlaczego odrzucamy tę uwagę.” 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – wyjaśniła, że 

właściciele budynku przy ul. Szpitalnej 12 proponowali, żeby połączenie projektowanej ulicy 

dojazdowej z ulicą Szpitalną przebiegało inaczej. Następnie wskazała na rysunku planu 

proponowany przez nich przebieg drogi. Wyjaśniła: „Uwaga została przeanalizowana i nie 

uwzględniona, z powodów szczegółowo wskazanych w załączniku nr 3 do projektu uchwały, który 

mają Państwo przed sobą. Uwaga dotyczyła wyłączenia tego terenu z planu i połączenia ulicy 

Szpitalnej i nowoprojektowanej drogi w zupełnie inny sposób. Propozycja ta jest jednak niezgodna z 

wytycznymi konserwatorskimi, z których wynika, że ulica Szpitalna powinna tworzyć po stronie 

wschodniej jak i zachodniej pierzeję. Ponadto proponowane usytuowanie ulicy uczyniłoby 

niemożliwym zrealizowanie tego ambitnego projektu. Teren, o który mowa, nie jest własnością 

wnioskujących, jest to teren obcego właściciela. Uwagi prowadziły do daleko idących zmian w zakresie 

komunikacji, dlatego należało zważyć interesy publiczne i prywatne, uwarunkowania ekonomiczne i 

środowiskowe, wynikające z takich zmian.” 
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Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie została przyjęta 19 głosami 

„za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 9 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nabycia mienia na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od Powiatu 

Rzeszowskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/7/2017, 

stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nabycia mienia na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od Powiatu 

Rzeszowskiego została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

Ad. 10 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. 

Baldachówka 8 w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty. Następnie przedstawił uzasadnienie 

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

przedstawiony na druku XXXVIII/5/2017, stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 

 

Radny Pan Robert Kultys – zapytał: „Jaka jest koncepcja Miasta odnośnie gospodarowania 

mieniem mieszkalnym? Czy jeśli wszyscy mieszkańcy chcieliby zakupić swoje mieszkania, to Miasto 

chciałoby sprzedać cały swój zasób? Jak umiejscowiona jest ta sprzedaż w ogólnej koncepcji 

gospodarowania mieniem miejskim?” 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 

wyjaśnił: „Kwestię sprzedaży mieszkań gminnych reguluje uchwała Rady, zgodnie z którą sprzedaży 

nie podlegają mieszkania wybudowane po 1996 r. oraz obiekty zabytkowe. Budynek, o którym mowa w 

projekcie uchwały, dotychczas zakwalifikowany był jako obiekt zabytkowy, nie podlegający sprzedaży. 

Z uwagi na wnioski mieszkańców oraz małą ilość mieszkań, bo tylko sześć, Prezydent zdecydował, by 

dołączyć je do katalogu mieszkań zbywanych. Nadmieniam jednocześnie, że wszystkie remonty 

poczynione w budynkach w ciągu ostatnich 5 lat doliczane są do ceny sprzedaży.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – stwierdziła, że zasób komunalny, który jest 

wyremontowany i położony w dobrym miejscu nie powinien być sprzedawany. Dodała, że 

jeżeli Miasto będzie się wyzbywać swoich lokali, to kolejka oczekujących na mieszkanie 

nigdy się nie zmniejszy.  

 

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

ma w planach uchwalenie ustawy, która pozwalałaby na kontrolowanie zasobności 
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mieszkańców starających się o mieszkania komunalne, w związku z czym zaproponował, 

aby wstrzymać się z jakąkolwiek sprzedażą. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku 

przy ul. Baldachówka 8 w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty została przyjęta 15 głosami 

„za”, przy 1 głosie przeciwnym i 7 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 11 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy 

Ofiar Katynia. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/1/2017, 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 

ulicy Ofiar Katynia została przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad. 12 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Cytrynowej  

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

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/2/2017, 

stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Cytrynowej 

w Rzeszowie została przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad. 13 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniający Uchwałę Nr LXXIV/1349/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

29 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. 

Wyspiańskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/3/2017, 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/1349/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

29 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. 

Wyspiańskiego została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

Ad. 14 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości, położonej 

w Rzeszowie, zwolnienia z przetargowego trybu zawarcia umowy. Następnie przedstawił 

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

załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/4/2017, stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości, 

położonej w Rzeszowie, zwolnienia z przetargowego trybu zawarcia umowy została 

przyjęta 22 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 15 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Moniuszki. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/6/2017, 

stanowi załącznik nr 25 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w 

Rzeszowie przy ul. Moniuszki została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

Ad. 16 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na okres 

kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu ich zawarcia. Następnie przedstawił 

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

załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/13/2017, stanowi załącznik nr 26 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych 

na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu ich zawarcia została przyjęta 

jednomyślnie (22 głosami „za”). 
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Ad. 17 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach 

odszkodowania. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/22/2017, 

stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w 

ramach odszkodowania została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 18 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach 

odszkodowania. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/23/2017, 

stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w 

ramach odszkodowania została przyjęta 21 głosami „za”, przy jednym głosie przeciwnym, 

bez głosów wstrzymujących. 

 

Ad. 18a 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie 

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

załącznik nr 29 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa została przyjęta 

jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 

Ad. 18b 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił 

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

załącznikiem stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 

jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 18c 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie. Następnie 

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

i załącznikiem stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego w 

trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie 

została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 

Ad. 19 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu 

postępowania i sposobu jej rozliczania. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku 

XXXVIII/11/2017, stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu 

postępowania i sposobu jej rozliczania została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

Ad. 19a 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. 

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

uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i 

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

wstrzymującym.  

 

Ad. 19b 
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Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Świlcza. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały i zgłosił autopoprawkę polegającą na wpisaniu 

słowa „podpis” w pustej rubryce (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem 

stanowi załącznik nr 34 do protokołu). 

 

Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa – 

poprosiła o oznaczenie załącznika do uchwały słowami „załącznik nr 2”. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i 

Świlcza (wraz z autopoprawką) została przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 19c 

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały zmieniającej  

uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały i zgłosił autopoprawkę polegającą na wpisaniu słowa „podpis” w 

pustej rubryce (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  i załącznikiem stanowi załącznik nr 

35 do protokołu). 

 

Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa – 

poprosiła o oznaczenie załącznika do uchwały słowami „załącznik nr 2”. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa została 

przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 20 

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie 

nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego 

przez miasto Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku 

XXXVIII/19/2017, stanowi załącznik nr 36 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 

17 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu 

zbiorowego organizowanego przez miasto Rzeszów została przyjęta 19 głosami „za”, bez 

głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  
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Ad. 21 

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

utworzenia osiedla Bzianka oraz zmiany uchwały w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa. 

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

uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/18/2017, stanowi załącznik 

nr 37 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie utworzenia osiedla Bzianka oraz zmiany uchwały w sprawie 

granic osiedli miasta Rzeszowa została przyjęta 21 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 23 

 

Pani Aneta Radaczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 

Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zmian w statucie 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Następnie przedstawiła 

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

załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/20/2017, stanowi załącznik nr 38 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie została przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

Ad. 24 

 

Pani Marzena Furtak – Żebracka – Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy 

Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu Miasta Rzeszowa na produktach firmy Patriot. 

Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z 

uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXXVIII/8/2017, stanowi załącznik 

nr 39 do protokołu). 

 

Radny Pan Witold Walawender – zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały do prac 

w Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek o skierowanie projektu uchwały do dalszych prac w Komisji Kultury i 

Promocji Rady Miasta został przyjęty 15 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i 2 

głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 24a 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa. 

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

uzasadnieniem stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady 

Miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”).  

 

Ad. 24b 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 41 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Sportu i Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa została przyjęta 21 głosami „za”, 

bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

Ad. 24c 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Ekonomiczno – Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa. 

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

uzasadnieniem stanowi załącznik nr 42 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Ekonomiczno – Budżetowej Rady 

Miasta Rzeszowa została przyjęta 21 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym.  

 

Ad. 24d 

 

Radny Pan Wiesław Buż – w imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa 

przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie przedstawił 

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

załącznik nr 43 do protokołu). 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 



 22 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednomyślnie (14 głosami 

„za”).  

 

Ad. 25 

 

Podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące 

interpelacje i zapytania: 

 

Radny Pan Witold Walawender – złożył na piśmie interpelację o treści: „Serdecznie proszę o 

zabezpieczenie środków na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 9 (IX 

LO), położonym przy ul. Orzeszkowej w Rzeszowie. Prośbę swą motywuję tym, iż jest to szkoła z 

oddziałami dwujęzycznymi, a w przyszłości ma być to jedyna placówka na Podkarpaciu, która będzie 

realizowała maturę międzynarodową.” 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – złożył na piśmie interpelację o treści: „Zwracam się z 

prośbą o pomoc dla mieszkańców ul. Ślusarskiej 7 oraz ich sąsiadów, ponieważ woda spływająca tą 

ulicą zalewa im piwnice oraz posesje. Proponuję, aby na miejscu, wraz z pracownikami Zarządu Dróg, 

zastanowić się jak rozwiązać ten problem.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – złożył na piśmie 

interpelację o treści: „W związku z pismem oraz rozmowami członków Wspólnoty Mieszkaniowej 

przy ul. Miłocińskiej 93, dotyczącymi planowanej inwestycji „Budowa publicznej drogi gminnej (ul. 

Parkowej) na odcinku od ul. Tarnowskiej do ul. Miłocińskiej (…)” proszę o przedstawienie aktualnych 

planów miasta dotyczących rozbudowy ul. Miłocińskiej (ewentualne terminy, zakres robót, itd.). Z 

przekazanych mi informacji wynika, że Rada Osiedla Miłocin popiera starania mieszkańców, znane są 

wypowiedzi Prezydenta Rzeszowa na ten temat – z tych informacji jednoznacznie wynika, że 

mieszkańcy liczą na niełączenie ul. Miłocińskiej ze strefą Dworzysko, wskazując jako właściwsze 

rozwiązanie ul. Chmury. Mieszkańcy liczą na znalezienie kompromisowego rozwiązania, jak również 

na dotrzymanie danej obietnicy (w piśmie cytują wypowiedź Prezydenta Rzeszowa z dnia 14.08.2014 

„nie będziemy jej budować”).” 

 

Radny Pan Stanisław Ząbek – złożył na piśmie interpelację o treści: „Szanowny Panie 

Prezydencie! Nawiązując do próśb mieszkańców rejonu ul. Pułaskiego i Jałowego zwracam się z 

prośbą o wydanie stosownych poleceń celem: 

 uzupełnienia oświetlenia terenu Parku Jedności Polonii z Macierzą w ilości ok. 35 sztuk nie 

świecących lamp parkowych; 

 uzupełnienie oświetlenia pomnika gen. W. Sikorskiego – w obecnym stanie nieczynne są lampy 

oświetlające pomnik, natomiast oświetlone są tylko korony drzew nad pomnikiem.” 

 

Radny Pan Waldemar Kotula – złożył na piśmie zapytanie o treści: „Czy istnieje możliwość 

przesunięcia chodnika znajdującego się wzdłuż ulicy Piastów bliżej bloków i wykonanie najazdowych 

miejsc parkingowych prostopadłych do drogi, a nie tak jak teraz wzdłuż drogi?” 

 

Radny Pan Waldemar Kotula – złożył na piśmie interpelację o treści:             
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1. „Proszę o podanie średnich wynagrodzeń brutto za rok 2016 pracowników (proszę o 

wyłączenie z tych danych wynagrodzeń Dyrekcji i Zarządów) oraz członków rad nadzorczych 

spółek: 

1) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 

2) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

3) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

4) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

5) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

Proszę o podanie średniej w układzie: 

 Spółka - wynagrodzenie średnie pracowników 

 Spółka -  wynagrodzenie średnie członków rad nadzorczych.  

2. Proszę o podanie średnich wynagrodzeń brutto za rok 2016 pracowników (proszę o wyłączenie 

z tych danych wynagrodzeń Dyrekcji, Komendantów) jednostek budżetowych: 

1) Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

2) Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa 

3) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

4) Domy Pomocy Społecznej 

5) Izba Wytrzeźwień 

6) Miejska Administracja Targowisk i Parkingów 

7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

8) Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie 

9) Miejski Zespół Żłobków 

10) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza 

11) Jednostki oświatowe 

12) Placówki pozaszkolne 

13) Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

14) Straż Miejska w Rzeszowie 

15) Zarząd Transportu Miejskiego 

16) Zarząd Zieleni Miejskiej 

17) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

18) Komanda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 

19) Komenda Miejska Policji w Rzeszowie 

Proszę o podanie średniej w układzie: 

 Jednostka budżetowa - wynagrodzenie średnie pracowników 

3. Proszę o podanie średnich wynagrodzeń brutto za rok 2016 pracowników (proszę o wyłączenie 

z tych danych wynagrodzeń Dyrekcji) instytucji kultury: 

 

1) Biuro Wystaw Artystycznych 

2) Estrada Rzeszowska 

3) Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie 

4) Rzeszowski Dom Kultury 
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5) Teatr Maska 

6) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

7) Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa 

Proszę o podanie średniej w układzie: 

 Instytucja kultury - wynagrodzenie średnie pracowników 

4. Proszę o podanie średnich wynagrodzeń brutto za rok 2016 pracowników (proszę o wyłączenie 

z tych danych wynagrodzeń Dyrekcji): 

1) Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

2) Biuro Audytu Wewnętrznego 

3) Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 

4) Biuro Kontroli 

5) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 

6) Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 

7) Biuro Obsługi Inwestora 

8) Biuro Obsługi Prawnej 

9) Biuro Ochrony Konsumentów 

10) Biuro Prasowe 

11) Biuro Rady Miasta 

12) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Zmiany Granic Miasta 

13) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty opieki społecznej i osób 

niepełnosprawnych 

14) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 

15) Stanowisko ds. BHP 

16) Urząd Stanu Cywilnego 

17) Wydział Architektury 

18) Wydział Budżetowy 

19) Wydział Edukacji 

20) Wydział Finansowy 

21) Wydział Geodezji 

22) Wydział Gospodarki Komunalnej 

23) Wydział Inwestycji 

24) Wydział Komunikacji 

25) Wydział Księgowo-Rachunkowy 

26) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 

27) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

28) Wydział Organizacyjno-Administracyjny 

29) Wydział Pozyskiwania Funduszy 

30) Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej 

31) Wydział Spraw Obywatelskich 

32) Wydział Zamówień Publicznych 

33) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
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34) Wydział Zdrowia 

Proszę o podanie średniej w układzie: 

 Wydział - wynagrodzenie średnie pracowników” 

Ad. 26 

 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres  

od … (sprawozdanie stanowi załącznik nr 44 do protokołu). 

 

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

 

Podczas XXXVIII sesji odbytej w dniu 31 stycznia 2017 r. Rada Miasta Rzeszowa 

podjęła następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XXXVIII/789/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr XXXVIII/790/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa 

na 2017 r.  

3. Uchwała Nr XXXVIII/791/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”. 

4. Uchwała Nr XXXVIII/792/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. 

5. Uchwała Nr XXXVIII/793/2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów 

przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

6. Uchwała Nr XXXVIII/794/2017 w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji 

Nauczycieli. 

7. Uchwała Nr XXXVIII/795/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe. 

8. Uchwała Nr XXXVIII/796/2017 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie. 

9. Uchwała Nr XXXVIII/797/2017 w sprawie nabycia mienia na rzecz Gminy Miasto 

Rzeszów od Powiatu Rzeszowskiego. 

10. Uchwała Nr XXXVIII/798/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali 

mieszkalnych w budynku przy ul. Baldachówka 8 w Rzeszowie i na udzielenie 

bonifikaty. 

11. Uchwała Nr XXXVIII/799/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia. 
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12. Uchwała Nr XXXVIII/800/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 

przy ul. Cytrynowej w Rzeszowie. 

13. Uchwała Nr XXXVIII/801/2017 zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/1349/2014 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2014 r.  

14. Uchwała Nr XXXVIII/802/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 

nieruchomości, położonej w Rzeszowie, zwolnienia z przetargowego trybu zawarcia 

umowy. 

15. Uchwała Nr XXXVIII/803/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Moniuszki. 

16. Uchwała Nr XXXVIII/804/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu 

lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu ich 

zawarcia. 

17. Uchwała Nr XXXVIII/805/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 

nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania. 

18. Uchwała Nr XXXVIII/806/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 

nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania. 

19. Uchwała Nr XXXVIII/807/2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa. 

20. Uchwała Nr XXXVIII/808/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

21. Uchwała Nr XXXVIII/809/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania 

wieczystego w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Ciepłowniczej 

w Rzeszowie. 

22. Uchwała Nr XXXVIII/810/2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom 

wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania. 

23. Uchwała Ne XXXVIII/811/2017 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za 

usunięcie drzew i krzewów. 

24. Uchwała Nr XXXVIII/814/2017 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta 

Rzeszowa w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu 

zbiorowego organizowanego przez miasto Rzeszów. 

25. Uchwała Nr XXXVIII/815/2017 w sprawie utworzenia osiedla Bzianka oraz zmiany 

uchwały w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa. 

26. Uchwała Nr XXXVIII/816/2017 w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 

27. Uchwała Nr XXXVIII/817/2017 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Regulaminowo - Statutowej Rady Miasta Rzeszowa. 

28. Uchwała Nr XXXVIII/818/2017 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa. 



 27 

29. Uchwała Nr XXXVIII/819/2017 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Ekonomiczno – Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa. 

30. Uchwała Nr XXXVIII/820/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

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

załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1510. 

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

Protokołowała: 

 

Patrycja Zagaja 

 

Sprawdził: 

 

    Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

           Mirosław Kubiak 


