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Protokół Nr XL/1/2017 
z XL sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 28 lutego 2017 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 
 

Na ustawowy stan 26 radnych w XL sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  
24 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  
XL sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał radnych, 
współpracowników Prezydenta Miasta Rzeszowa (lista obecności stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 
współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (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 XL sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło 5 wniosków dotyczących zmiany 
proponowanego porządku obrad: 
 

1) 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, 17 głosami „za”. 
 

2) Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa  
o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 21a – projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  
(ul. Marszałkowska 24a.). 

 
Wniosek nie uzyskał akceptacji. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych,  
5 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. 
 

3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 35a – projektu uchwały zmieniającej Uchwałę 
Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów. 
 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie, 21 głosami „za”. 
 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 37a – projektu uchwały w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Grottgera w Rzeszowie. 
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Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym. 

 
5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 40a – projektu uchwały w sprawie przystąpienia 
do złożenia wniosku i realizacji projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap 
I” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem  
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne 
oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020.” 
 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie, 22 głosami „za”. 
 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w imieniu 
Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa”, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad – w punkcie 17a – „Informacji nt. odkryć archeologicznych dokonanych przy 
ul. 3 Maja oraz i wartości historycznych”. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 
wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 20a – projektu 
uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa 
dotyczących budowy drogi na terenie Osiedla Miłocin (projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu). Poinformował, że Przewodniczący Klubów Radnych 
otrzymali tekst ww. projektu uchwały.  

 
Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił wniosek przeciwny ze względu na brak 
jednomyślności w sprawie przebiegu dróg do Strefy Ekonomicznej Rzeszów – 
Dworzysko wśród mieszkańców Osiedla Miłocin. Zaproponował przeprowadzenie 
dyskusji na ten temat z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Miłocin  
i mieszkańcami, a dopiero potem skierowanie tematu na sesję Rady Miasta. 

 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem: 
„Mieszkańcy rozmawiali w tej sprawie z radnymi ze wszystkich klubów. Uzasadnienie do 
projektu uchwały jest bardzo obszerne, a wiedza w tym temacie jest szeroka. Proponuję, aby 
oddać głos mieszkańcom Osiedla Miłocin obecnym na dzisiejszej sesji. Apeluję o wprowadzenie 
projektu uchwały do porządku obrad sesji.” 

 
Radny Pan Robert Homicki – zgodził się z wypowiedzią Radnego Pana Wiesława 
Buża i poinformował, że nie otrzymał tekstu projektu uchwały, w związku z czym nie 
zapoznał się z jego treścią. 

 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – poinformowała, iż ten temat był omawiany na 
posiedzeniu Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta 
Rzeszowa. Wyjaśniła, że Komisja jednogłośnie poparła wniosek Rady Osiedla Miłocin, 
która nie zgadza się z planem połączenia ul. Miłocińskiej ze Strefą Ekonomiczną 
Rzeszów – Dworzysko. Wyjaśniła, że Komisja uznała za zasadne propozycje 
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zgłoszone przez Radę Osiedla Miłocin i zawnioskowała do Pana Prezydenta o 
nierealizowanie planowanego odcinka drogi od skrzyżowania  
ul. Miłocińskiej z ul. Parkową do drogi KDZ na Strefie Ekonomicznej Rzeszów – 
Dworzysko, tj. wyłączenie ww. odcinka z postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy zadania.  

 
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie punktu 20a, nie uzyskał 
akceptacji. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 11 było przeciw,  
1 wstrzymał się od głosu. 

 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wygłosił 
oświadczenie votum separatum do głosowania nad wnioskiem o rozszerzenie 
porządku obrad i wprowadzenie punktu 20a. Powiedział: „Organem Miasta jest Rada 
Miasta, a nie Komisja. Być może Pan Prezydent inaczej potraktowałby uchwałę Rady Miasta, 
a inaczej stanowisko Komisji Inwestycji.” 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek  
o zmianę w kolejności realizacji punktów porządku obrad: w pkt 9 – projekt uchwały  
w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 44 w Rzeszowie, w pkt 10 – projekt 
uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 26 w Rzeszowie, a w pkt 11 – 
projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
Nr 8 w Rzeszowie. 
 
Uzupełniony porządek obrad XL sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa. 
 

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

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

3. Oświadczenia i informacje. 
 

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów 
dodatkowych akcji imiennych w podwyższanym kapitale zakładowym spółki 
Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie (druk: XL/29/2017). 

 
5. Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, z uwzględnieniem wysokości 
kwoty różnicy. 

 
6. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego  

w Rzeszowie (druk: XL/3/2017). 
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7. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego Specjalnego Nr I w Zespole Szkół Specjalnych  
w Rzeszowie (druk: XL/4/2017). 
 

8. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 oraz 
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Spożywczych 
w Rzeszowie (druk: XL/5/2017). 

 
9. Uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 44 w Rzeszowie 

(druk: XL/7/2017). 
 

10. Uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 26 w Rzeszowie (druk: 
XL/8/2017). 

 
11. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

Nr 8 w Rzeszowie (druk: XL/6/2017). 
 

12. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie (druk: 
XL/9/2017). 

 
13. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 5 w Rzeszowie (druk: 

XL/10/2017). 
 

14. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Nr 2 w Rzeszowie (druk: XL/11/2017). 

 
15. Uchwała w sprawie zmiany nazwy XII Liceum Ogólnokształcącego 

Integracyjnego w Rzeszowie (druk: XL/12/2017). 
 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia w sprawie 
przekazania do prowadzenia Powiatowi Rzeszowskiemu Gimnazjum 
Specjalnego Nr 15 w Rzeszowie oraz na zawarcie porozumienia w sprawie 
założenia i prowadzenia przez Powiat Rzeszowski branżowej szkoły I stopnia 
specjalnej (druk: XL/13/2017). 

 
17. Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym 

oraz likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy 
Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie. 

 
17a. Informacja nt. odkryć archeologicznych dokonanych przy ul. 3 Maja oraz ich 
wartości historycznych. 

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

rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form 
wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne  
z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk: 
XL/14/2017). 



5 
 

19. Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów i refundacji 
kosztów dojazdu dla uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże 
zawodowe w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na 
rynek pracy” w roku szkolnym 2016/2017 (druk: XL/30/2017). 
 

20. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta 
Rzeszowa dotyczących utworzenia Rzeszowskiej Rady Kultury. 

    
21. Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 
planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 2017 rok (druk: XL/28/2017). 

 
22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Marszałkowskiej 24 a.       
                                                                                                                                                                                                       

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (druk: XL/1/2017). 

 
24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Spacerowej (druk: XL/16/2017). 
 

25. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  
w rejonie ulic: Jasińskiego, Zygmunta I Starego, Rolniczej, Staromiejskiej (druk: 
XL/17/2017). 

 
26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego (druk: XL/18/2017). 
 

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  
w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (druk: XL/19/2017). 

 
28. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 

w rejonie ulic: Staromiejskiej, Miłocińskiej, Przy Torze, Kwiatkowskiego (druk: 
XL/20/2017). 

 
29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

al. Armii Krajowej (druk: XL/21/2017). 
 

30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu (druk: XL/22/2017). 

 
31. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 

przy ulicach: Siemaszkowej, Wiktora, Warneńczyka, Wioślarskiej, Bełzy, 
Leśnej, Cienistej (druk: XL/24/2017). 
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32. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
zabudowanej położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie, na rzecz Kościoła 
Zielonoświątkowego Zbór „EMAUS” wraz z pozwoleniem na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie 
nieruchomości (druk: XL/25/2017). 

 
33. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Bulwarowej (druk: XL/26/2017). 
 

34. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji 
społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części 
budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

 
35. Uchwała w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta 

Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas 
trwania stosunku pracy. 

 
35a. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 
Rzeszów. 

 
36. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2017 
roku (druk: XL/27/2017).  
 

37. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą 
Świlcza. 

 
37a. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Grottgera  
w Rzeszowie. 
 

38. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie (druk: 
XL/2/2017). 
 

39. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji mikroprojektu  
pn. „Łączy nas taniec” w ramach programu INTERREG VA Polska-Słowacja 
2014-2020, Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego obszaru pogranicza (druk: XL/23/2017). 

 
40. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

dotyczącego upowszechniania narzędzi demokracji partycypacyjnej w ramach 
naboru do Programu Europa dla Obywateli 2014 – 2020, Komponent  
2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie  
2.1: Partnerstwo miast (druk: XL/15/2017). 
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40a. Uchwała w sprawie przystąpienia do złożenia wniosku i realizacji projektu  
pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez 
wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian 
klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,  
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.” 
 

41. Interpelacje i zapytania. 
 

42. Wolne wnioski i sprawy różne. 
 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
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 i zgłosiła 
autopoprawkę (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu, autopoprawka stanowi załącznik nr 8 do protokołu,  
a tekst jednolity projektu uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu).  
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – wyraził zadowolenie w związku z zapisaniem  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa środków w wysokości 8 mln 
zł z przeznaczeniem na Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne w rozbiciu na lata 
2017 – 2019 oraz z zapisania środków w budżecie Miasta z przeznaczeniem na Klub 
Sportowy Stal Rzeszów. Powiedział: „To są dobre inwestycje w sport i mam nadzieję, że te 
inwestycje przełożą się na jeszcze lepsze wyniki naszych sportowców.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie możliwości 
zwiększenia środków, w wysokości 100 tys. zł w bieżącym roku, na Podkarpackie 
Centrum Lekkoatletyczne tj. do 200 tys. zł. Wyjaśnił: „Skoro Miasto przeznaczy w tym 
roku jedynie 100 tys. zł, to przypuszczalnie Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz 
Ministerstwo Sportu i Turystyki również przeznaczy po 100 tys. zł. W tej sytuacji inwestor 
będzie miał do dyspozycji jedynie 300 tys. zł. Z harmonogramu rzeczowo – finansowego tej 
inwestycji wynika, że same prace ziemne, które stanowią przygotowanie do fundamentowania, 
to koszt 750 tys. zł. Dlatego twierdzę, że za 300 tys. zł nic się nie da zrobić w tym roku. Mam 
w związku z tym propozycję zwiększenia środków do 200 tys. zł. Wtedy łącznie byłoby ok. 600 
tys. zł i za tę kwotę inwestor mógłby zrealizować chociaż wstępny etap inwestycji.” 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
zgodnie z dokumentacją inwestycji, pozwolenie na budowę obejmuje jedynie 
centralną część tego projektu. Wyjaśnił, że przed ogłoszeniem przetargu należałoby 
dodatkowo uaktualnić warunki techniczne, które były podstawą do wykonania 
obecnego projektu, a następnie uzyskać w całości pozwolenie na budowę. 
Poinformował także, że rozpoczęcie inwestycji przewidziano na październik lub 
listopad br., więc pieniądze mogłyby być wypłacone jeszcze tym roku, a pozostała 
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kwota zaraz na początku przyszłego roku. Powiedział: „Stąd jest ta kwota 100 tys. zł. Tu 
nie ma mowy o tym, że nie chcemy rozpoczynać inwestycji, tylko nie chcemy, żeby te pieniądze 
bezczynnie leżały. Myślę, że sesje Rady Miasta odbywają się tak często, że jakby się okazało, iż 
jest taka potrzeba, można zawsze przesunąć środki w budżecie.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – poprosił o informację dotyczącą tego, kiedy Miasto 
zadeklaruje, że będzie inwestorem Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że  
w sprawie budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego odbyło się już wiele 
spotkań, również w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zapewnił, że jeśli będzie taka 
potrzeba, to Prezydent Rzeszowa spotka się z Panem Marszałkiem w celu ustalenia 
najważniejszych kwestii omawianej inwestycji. Dodał, że na chwilę obecną 
najważniejsze było zapisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej 8 mln zł na ten cel. 
 
Radny Pan Robert Kultys – ad vocem: „Aby zapisać w swoim budżecie środki na 
Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne, Marszałek musi mieć do tego tytuł. Podobnie jak 
miasto musiało mieć taki tytuł by pieniądze zapisać w Wieloletniej Prognozie Finansowej, czyli 
w tym przypadku było to porozumienie zawarte z CWKS Resovia. Teraz Marszałek musi mieć 
oficjalne wystąpienie Prezydenta Miasta, że to Miasto jest inwestorem i wtedy Marszałek 
będzie mógł zapisać środki w swoim budżecie jako dofinansowanie tej inwestycji.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  
w dyskusji, powiedział: „Co innego jest uczestnictwo w inwestycji, na co my liczyliśmy,  
a co innego jest jeśli Marszałek zapisze w swoim budżecie wsparcie dla samorządu miasta na 
wybudowanie tej inwestycji i na tym jego rola się skończy. Rozumiem, że chodziło o to, by 
miasto i samorząd województwa byli partnerami prowadzącymi tę inwestycję, a następnie po 
jej wykonaniu będą ją wspólnie utrzymywać, Uważam, że tę niejasność należałoby wyjaśnić. 
To nie znaczy, że uważam, iż nie należy tych pieniędzy wpisywać dzisiaj do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, ale to musi być jasne, że obie strony na równych prawach uczestniczą  
w tej inwestycji, a która ze stron ją potem zrealizuje, to rzecz wtórna. My możemy wziąć na 
siebie prowadzenie tej inwestycji, ale wyobrażam sobie, że chcemy być równorzędnym 
partnerem z Marszałkiem.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – ad vocem – „Uważam, że Miasto wywiązało się ze 
wszystkich założeń, tylko teraz oczekujemy na ruch Marszałka i mam nadzieję że nie wycofa 
się on ze składanych wcześniej deklaracji na temat budowy Podkarpackiego Centrum 
Lekkoatletycznego.” 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – poparła wypowiedź Radnego Pana Roberta Kultysa 
i powiedziała, że kwota 100 tys. zł jest zbyt niska przy tak dużej inwestycji. Wyraziła 
opinię, iż dodanie do tej kwoty co najmniej kolejnych 100 tys. zł uwiarygodniłoby cały 
ten proces. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
powiedział: „W kontekście tego tematu, szczegółowo omawianego podczas ostatniego 
posiedzenia Komisji Ekonomiczno – Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa uważam, że podejście 
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Miasta jest niepoważne i nie jest standardowe jeśli chodzi o inwestycje. Podam przykład 
budowy dużego mostu w Rzeszowie, który kosztował ponad 170 mln zł. Wtedy też całe zadanie 
w takiej właśnie kwocie było wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej z podziałem na 
źródła finansowania. Jeśli budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego to kwota 32 mln 
zł, to właściwe byłoby wprowadzenie zadania w kwocie, która jest rzeczywistą kwotą: 8 mln zł 
– środki Miasta, kolejne 8 mln zł – środki województwa, a 16 mln zł z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki. Jeżeli my dzisiaj zapisujemy w Wieloletniej Prognozie Finansowej budowę 
Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego na kwotę 8 mln zł, to jest to niemożliwe do 
wykonania. Co więcej, nie ma oficjalnego stanowiska Miasta, są tylko medialne informacje, że 
Rzeszów będzie budował Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne. Nie ma natomiast 
wystąpienia do Marszałka, które by pozwoliło na uruchomienie pomocy JST, innymi słowy, 
żeby samorząd województwa mógł przekazać 8 mln zł dla Miasta na ten cel. Przy konstrukcji, 
którą obecnie zaproponowano, nie będzie możliwe, nawet przy dobrej woli samorządu 
województwa, dodanie tych 8 mln zł, bo tu nie ma do czego w tym momencie dodawać. 
Proponuję zarządzić przerwę w obradach i poprawić zapis w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Jeśli inwestycja ma kosztować 32 mln zł, to mówmy o tej kwocie, a nie róbmy 
działań pozorowanych, że za 8 mln zł wybudujemy Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne. Po 
dzisiejszej sesji w ogóle sprawa nie pójdzie do przodu, czy my zapiszemy 100 tys. zł, czy też 
200 tys. zł, to nie rozwiąże sprawy, bo nie umożliwi konstrukcji całego montażu finansowego 
tej inwestycji.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – ad vocem: „Limit zobowiązań, które uchwalimy na 
dzisiejszej sesji w wysokości 7,9 mln zł pozwoli ogłosić przetarg, nie ma potrzeby wpisywania 
na ten rok kolejnych 100 tys. zł, jeśli wydatki jeszcze nie nastąpią. Co miesiąc odbywają się sesje 
Rady Miasta, zawsze można dołożyć kolejne 100 tys. zł jeśli zajdzie taka potrzeba.”  
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, iż podczas 
wielokrotnych spotkań odbytych w tej sprawie w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 
zostały przedstawione warunki dofinansowania tej inwestycji przez Ministerstwo. 
Dodał, że Ministerstwo może uruchomić dofinansowanie maksymalnie do 50% 
wartości tego przedsięwzięcia, a pozostałe środki, czyli po 25% wartości inwestycji (po 
8 mln zł) ma zapewnić Miasto i samorząd województwa. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc 
się do informacji z posiedzenia Komisji Ekonomiczno – Budżetowej, powiedział: 
„Dzisiaj nie znamy treści pisma, które mówi o tym, że Miasto wnioskuje do Marszałka  
o wsparcie w ramach pomocy JST, czyli nie ma takiej konstrukcji, że Rzeszów jako miasto 
buduje Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne przy dofinansowaniu z samorządu 
województwa i z Ministerstwa.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Ja również uczestniczyłem w posiedzeniu tej 
Komisji i wnioski z niego mam diametralnie różne od Pana wniosków.” 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała „Wieloletnia Prognoza 
Finansowa, o czym mówiłam podczas ostatniej sesji Rady Miasta, nie jest dokumentem,  
w którym można dowolnie zapisywać wszystkie możliwe zadania. Możemy w nim zapisywać 
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tylko to, co należy do zadań Miasta. Należy ponadto pamiętać o tym, że to co dzisiaj uchwalimy, 
podlega kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne, jak 
sama nazwa wskazuje, ma zasięg wojewódzki. Długo dyskutowaliśmy na temat, czy w ogóle 
możemy podejść do realizacji tego zadania, gdyż generalnie jest to zadanie Marszałka. Skoro 
inne gminy nie partycypują w tym zadaniu, to dlaczego Rzeszów ma partycypować? Po długich 
dyskusjach, uznaliśmy jednak, że skoro Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne będzie  
w Rzeszowie, to część sportu rzeszowskiego będziemy finansować. Dlatego my realizujemy  
i finansujemy nasze zadania, a marszałek swoją część zadań. Zgodnie z tym ustaleniem, Pan 
Prezydent skierował pismo do Pana Marszałka, w którym jest mowa o wspólnej realizacji 
zadania. To oznacza, że Marszałek zapisuje w swoim budżecie 8 mln zł, my zapisujemy również 
8 mln zł, występujemy razem do Ministerstwa o dofinansowanie, uzyskujemy je i w stosownym 
porozumieniu zobowiązujemy się do wspólnej realizacji zadania. W porozumieniu zapisujemy 
podział ról, czyli kto będzie organizował przetarg, kto będzie wybierał wykonawcę, jak będzie 
wyglądała komisja przetargowa. Dlatego będzie to wspólnie wybudowana inwestycja, a później 
wspólnie realizowana. Przykładem takiego wspólnego finansowania jest np. Powiatowy Urząd 
Pracy. Starostwo prowadzi go, a Miasto finansuje w tej części, która jego dotyczy. Dlatego 
dzisiaj nie ma żadnych podstaw do tego, żeby zapisać 32 mln zł, ponieważ nie mamy żadnej 
pisemnej deklaracji wspólnej inwestycji. Co więcej, nie został jeszcze złożony wniosek  
o dofinansowanie. Do tego potrzebne są jeszcze konkretne ustalenia, żeby można było przystąpić 
do realizacji zadania.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zabierając ponownie głos w dyskusji, powiedział: „Po 
wypowiedzi Pana Stanisława Sienko – Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa, przyznaję, że 
dziś najważniejsze jest to, by najpierw uzgodnić sprawy formalne: dokończyć projektowanie  
i ustalić podział ról. Mam nadzieję, że po tych ustaleniach, wniosek o dofinansowanie inwestycji 
zostanie przesłany do Ministerstwa. Przy pełnej świadomości, że 100 tys. zł na ten rok to za 
mało, proponuję pozostać przy obecnym zapisie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zwracając się do Pana Waldemara Szumnego – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa powiedział, iż obecnie zostały 
wykonane czynności, o które od dłuższego czasu zabiegała Rada Miasta i w obecnej 
sytuacji kolejny ruch należy do Pana Marszałka i Ministerstwa. Wyraził opinię, iż 
przed podjęciem uchwały, Pan Prezydent nie mógł wystąpić z wnioskiem, czy też 
pismem, w sprawie kolejnych etapów przygotowania i realizacji inwestycji, a dopiero 
podjęcie omawianej uchwały daje Miastu możliwość rozpoczęcia tego typu rozmów 
lub przedstawienia harmonogramu czynności, o którym mówiła Pani Skarbnik. 
 
Radny Pan Robert Homicki – zaproponował zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, 
iż problem leży w generalnym podejściu do tematu, tj. kto będzie inwestorem tego 
zadania. Dodał także, że z wypowiedzi Pani Skarbnik wynika, iż Miasto nie ma 
zamiaru zadeklarować prowadzenia tej inwestycji.  
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Przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawką) została przyjęta jednogłośnie, 
24 głosami „za”. 
 
ad 2. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. (zmniejszenie 
dochodów budżetu Miasta o kwotę 12 266 916 zł). Następnie przedstawiła 
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 przeciw i 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. (zwiększenie 
dochodu budżetu Miasta o kwotę 19 869 zł). Następnie przedstawiła uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 
została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 
 
ad 3. 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił informację 
na temat sprostowań oczywistych omyłek, których dokonał w 3 uchwałach Rady 
Miasta Rzeszowa: 
 
 Sprostowanie oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXXVI/774/2016 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem 2016 r. (pismo Prezydenta Miasta znak: BU PI 033.3.13.2017 
z dnia 1 lutego 2017 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu); 

 
 Sprostowanie oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXXVIII/815/2017 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia osiedla Bzianka oraz 
zmiany uchwały w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa (pismo Pana Marka 
Ustrobińskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta znak: ORA-O.0720.1.2017 z dnia  
7 lutego 2017 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu); 
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 Sprostowanie oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXXIX/821/2017 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy ulicami 
Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie (pismo Prezydenta Miasta znak: 
BRMR/7323/36/224/17 z dnia 14 lutego 2017 r. stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu). 

 
Rada Miasta bez uwag zatwierdziła Protokół Nr XXXVI/1/2016 z XXXVI sesji Rady 
Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 listopada 2016 r. 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – poinformowała, że w dniu 24 lutego br. odbyła się 
konferencja pn. „Zmiany w systemie oświaty – debata”, w której wzięli udział 
dyrektorzy szkół, nauczyciele i przedstawiciele związków zawodowych. Dodała, że 
konferencja ta zakończyła się otwartą debatą, a wydarzenie to było kolejnym 
spotkaniem organizowanym na terenie Województwa Podkarpackiego i miało pomóc 
w przygotowaniu się do zmian organizacyjnych i programowych w systemie edukacji. 
Powiedziała: „Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Z tego co zauważyłam, 
dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Rzeszów,  
w zdecydowanej większości uczestniczyli w tym spotkaniu. Wypracowane wnioski zostały 
przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadmieniam, że wszystkie informacje wraz 
z numerem telefonu, odnośnie reformy znajdują się na stronie internetowej Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie w zakładkach: „Dobra szkoła” - „Reforma edukacji – chcę wiedzieć” – 
„Pytania w sprawie reformy”.” 
 
Radna Pani Maria Warchoł – poinformowała, że w ubiegłym tygodniu Zespół Szkół 
Muzycznych Nr 2 zaprezentował w Filharmonii Podkarpackiej koncert karnawałowy 
w wykonaniu uczniów i nauczycieli tejże szkoły. Dodała, że sala koncertowa 
filharmonii wypełniona była w całości, co nie zawsze ma miejsce na koncertach 
symfonicznych. Powiedziała także, że poziom wykonania i interesująca aranżacja 
utworów muzyki filmowej i jazzowej zasługuje na wysoką ocenę i gratulacje na ręce 
Pani Dyrektor Marii Jędreas – Romankiewicz. Powiedziała: „Szkoda, że szkoły muzyczne 
nie mogą częściej prezentować swojego dorobku. Przeszkodą są koszty wynajmu sali 
koncertowej w Filharmonii. Jest to kolejny argument przemawiający za powstaniem  
w Rzeszowie Teatru Muzycznego, w którym m. in. tego rodzaju koncerty mogłyby się częściej 
odbywać motywując uczniów do pracy, a mieszkańcom Rzeszowa dostarczać możliwości 
obcowania z tego rodzaju sztuką. Zachęcam nie tylko członków Komisji Edukacji oraz Komisji 
Kultury i Promocji Rady Miasta, ale też wszystkich radnych do uczestniczenia w kolejnych 
koncertach, aby osobiście przekonali się o potrzebie rozwiązania tej kwestii.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – podzielając opinię 
przedmówczyni, poprosił Radnego Pana Witolda Walawendra – Przewodniczącego 
Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta o to, by podjął działania w tej sprawie. Dodał 
także, że jednocześnie ma wątpliwość, czy szkoły muzyczne faktycznie są w stanie 
częściej organizować tego typu koncerty. Powiedział: „Jeśli tak, to moim zdaniem 
powinniśmy w budżecie znaleźć środki na to, by pokrywać koszty wynajęcia sali  
w Filharmonii.” 
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Radny Pan Grzegorz Koryl – poinformował, że w dniu wczorajszym, tj. 27 lutego br. 
była 30. rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Dodał, iż Senat na tę 
okoliczność przyjął uchwałę oddającą hołd ks. Franciszkowi Blachnickiemu, twórcy 
Ruchu Światło - Życie, który po wojnie był represjonowany przez władzę 
komunistyczną. Powiedział: „Wielu Rzeszowian bezpośrednio miało z nim kontakt. Ruch, 
który stworzył zrzesza bardzo dużą grupę młodzieży, a jego członkami jest też wielu 
Rzeszowian. Poruszyłem ten temat po to, by w przyszłości Rada Miasta miała na uwadze 
uhonorowanie osoby ks. Franciszka Blachnickiego w przestrzeni naszego Miasta.” 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
w dniu 20 lutego br., Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta podpisał list intencyjny 
z Ministerstwem Rozwoju i Finansów, deklarując przystąpienie Rzeszowa do 
programu rozwoju elektromobilności. Wyjaśnił, że dokument podpisało w sumie  
41 samorządów, a także Polski Fundusz Rozwoju, Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Dodał, że samorządowcy do 2020 r. mają kupić w sumie 780 autobusów elektrycznych.  
Program zakłada także przyjęcie ustawy o elektromobilności i obejmuje finansowanie 
zakupu publicznych pojazdów i budowę infrastruktury do ich obsługi. Poinformował 
także, iż w dniu 22 lutego br. uczestniczył, wraz z Panem Prezydentem oraz  Panem 
prof. Włodzimierzem Choromańskim, w posiedzeniu połączonych komisji samorządu 
i infrastruktury w Sejmie. Wyjaśnił, że podczas spotkania omawiana była kwestia 
zmiany ustawy o transporcie publicznym, w której ma się pojawić zapis dotyczący 
systemu monorail – kolei jednoszynowej, który byłby uznany za kolejny środek 
transportu publicznego. Powiedział: „Przypomnę, że dotychczasowa ustawa uznaje, iż 
transportem publicznym może być transport autobusowy lub transport realizowany pojazdami 
dwuszynowymi. Spotkanie było bardzo ciekawe, wzbudziło duże zainteresowanie i mamy 
nadzieję, że inicjatywa posła Pana Macieja Masłowskiego, który wystąpił w Sejmie z wnioskiem 
o zmianę ustawy, zakończy się powodzeniem.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w imieniu 
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił wniosek o przerwę w obradach Rady 
Miasta. 
 
Ogłoszono 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
fDi Magazine z Grupy Financial Times opublikowała ranking – „Polskie Miasta 
Przyszłości”, w którym Rzeszów zajął wysokie 2 miejsce w Polsce wśród średnich 
miast, co oznacza awans z 5 miejsca w poprzednim zestawieniu. Wyjaśnił, że eksperci 
zajmujący się inwestycjami oceniali kilkadziesiąt czynników w 50 miastach w Polsce, 
a brano pod uwagę: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, poziom życia, dostępność 
i przyjazność dla biznesu, infrastrukturę telekomunikacyjną i drogową, strategię 
przyciągania inwestorów, cenę paliwa, cenę metra sześć. wody, koszt edukacji, cenę 
zakupu 1 ha ziemi, przeciętne wynagrodzenie miesięczne oraz ceny hoteli. Dodał 
także, że Rzeszów zajął 2 miejsce w kategorii kapitału ludzkiego i poziomu życia oraz 
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2 miejsce w kategorii miast przyjaznych dla biznesu – awansował z 4 miejsca. 
Poinformował także o tym, że Dziennik „Gazeta Prawna” opublikował ranking  
50 najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki. Powiedział: „Na 46 miejscu jako 
jedyny samorządowiec w zestawieniu, znalazł się Pan Prezydent Tadeusz Ferenc. Na  
43 miejscu w rankingu znalazł się drugi Rzeszowianin – Pan Adam Góral – twórca Asseco, 
natomiast na pozycji 50 kolejny mieszkaniec podkarpacia – Marszałek Sejmu pochodzący  
z Przemyśla – Pan Marek Kuchciński. Autorzy rankingu podkreślają rolę Prezydenta Rzeszowa 
w budowie mocnej pozycji Miasta i całego województwa. Intensywny rozwój Rzeszowa 
wyróżnia się na tle innych polskich miast. Jego dynamiczny rozwój wzmacnia konkurencyjność 
całego regionu, a rzeszowskie firmy podbijają rynki międzynarodowe. Podkreślono również rolę 
Prezydenta w polepszeniu rzeszowskiego rynku pracy nasyconego specjalistami z wielu 
dziedzin, którzy budują w Rzeszowie nowoczesny przemysł.” 
 
ad 4. 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów 
dodatkowych akcji imiennych w podwyższanym kapitale zakładowym spółki Stal 
Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 
 
Radny Pan Witold Walawender – wyraził zadowolenie z kierunku, jaki obrało Miasto 
w celu wsparcia piłki nożnej w Rzeszowie. Poinformował, iż przedmiotowy projekt 
uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Sportu i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta. Wyjaśnił, iż wątpliwości wzbudziła 
jedynie kwestia posiadania przez Miasto jedynie 30% akcji i czy taka liczba pozwoli 
Miastu mieć decydujący głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, np. na temat 
sprzedaży majątku spółki. Zapytał, czy w radzie nadzorczej i w zarządzie spółki 
znajdą się przedstawiciele Miasta, którzy będą mieli zagwarantowany wpływ na 
działalność tejże spółki? 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 
statut spółki „Stal Rzeszów S.A.” mówi o tym, że zarząd spółki, jak i rada nadzorcza 
będą liczyły od 1 do 3 osób. Wyjaśnił, iż pomysł zakupu akcji w spółce akcyjnej „Stal 
Rzeszów S.A.” zrodził się podczas spotkania z ponad 30 przedsiębiorcami  
z Rzeszowa, podczas którego przedsiębiorcy jasno określili, że jeśli Miasto się 
zaangażuje w rozwój piłki nożnej w Rzeszowie, to oni również będą wchodzić w skład 
tej spółki i będą podpisywać umowy promocyjne. Poinformował, że obecnie Miasto 
ma zapewnienie, że w zarządzie spółki znajdzie się co najmniej 1 przedstawiciel 
Miasta jako członek zarządu, natomiast rada nadzorcza będzie się składała z tych 
przedsiębiorców, którzy będą przekazywać środki finansowe do spółki. Dodał także, 
że jeśli chodzi o stowarzyszenie „Stal Rzeszów”, to będzie ono miało poniżej 10% akcji. 
Powiedział: „Jeżeli do kapitału spółki wynoszącego 1, 2 mln zł dodamy 600 tys. zł, które 
Miasto obejmuje poprzez wykup akcji, to będziemy mieli 33,3% akcji całej spółki i wspólnie  
z przedsiębiorcami, którzy mają zamiar kupić lub kupili część akcji, będziemy w zdecydowanej 
większości. Dodatkowo chcę poinformować, iż w statucie wprowadzono zapis, że wszelkie 
działania spółki akcyjnej, nie mogą być podjęte bez akceptacji Miasta i to jest najważniejszy 
zapis. Te działania, które dzisiaj chcemy sfinalizować, poprzedziliśmy wieloma rozmowami ze 
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specjalistami. Włączyła się w te analizy również organizacja PwC. W analizach braliśmy pod 
uwagę dotacje, zakup promocji, jak również zakup akcji w spółce akcyjnej i doszliśmy do 
wniosku, że najbardziej logicznym rozwiązaniem jest właśnie zakup akcji. Kontaktowaliśmy 
się w tej sprawie również z Prezydentami: Białegostoku, Kielc i Bielska – Białej, gdyż w tych 
miastach jest podobna sytuacja, a mianowicie mają one udział w spółkach akcyjnych. Jednak do 
takich działań zmobilizowało nas przede wszystkim zapewnienie przedsiębiorców, że będą się 
również angażować w rozwój piłki nożnej. Jak Państwo zapewne dobrze wiecie, obie drużyny 
piłki nożnej znajdują się w III Lidze i trzeba jasno powiedzieć, że jest to 4 poziom rozgrywkowy. 
Dodatkowo posiadamy stadion, na który wydaliśmy prawie 50 mln zł. Obie drużyny miały 
równe szanse, ponieważ na 8 kolejek do zakończenia rundy jesiennej, postawiliśmy sprawę 
jasno, iż ta drużyna, która będzie wyżej w tabeli po zakończeniu rundy jesiennej otrzyma to 
wsparcie. W momencie, gdy organizowaliśmy spotkanie z obiema drużynami, CWKS Resovia 
miała 4 pkt przewagi nad ZKS Stal Rzeszów. Liczymy na to, że ta drużyna, która na dzień 
dzisiejszy jest w tym składzie, w jakim jest ZKS Stal Rzeszów, ma 2 pkt straty do KSZO 
Ostrowiec i wszystkie 4 drużyny z góry tabeli (poza CWKS Resovia), podejmuje u siebie, że  
w czerwcu znajdzie się w II Lidze. Uprzedzając pytania, czy jestem tego pewny, odpowiem, że 
jest to sport i nie jestem pewny, ale uważam, że stać tę drużynę na to, żeby w czerwcu znaleźć 
się w II Lidze.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – ad vocem – wyraził poparcie dla słów przedmówcy 
odnośnie powodów tego wsparcia, przy czym wyraził obawę, czy to wsparcie 
powinno być w formie objęcia akcji. Powiedział, iż jego zdaniem mogłoby ono być 
przekazane w formie dotacji na promocję. Dodał: „Do spółki jest łatwo wejść, ale później 
ciężko jest wyjść. Mając nawet 33,3% akcji uważam, że Miasto nie będzie miało odnośnie 
działań spółki wiele do powiedzenia”. 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – zapytał o to, jakie zobowiązania krótkoterminowe  
i długoterminowe ma spółka „Stal Rzeszów S.A.”  
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 
sportowa spółka akcyjna „Stal Rzeszów S.A.” nie ma żadnych długów, ponieważ 
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej ogłosił termin 12 lutego br. do zgłaszania się 
podmiotów, wobec których spółka ma jakieś zobowiązania. Dodał także, iż nie zgłosił 
się żaden podmiot, ponieważ te zaległości, które są w stosunku do Miasta przejęło 
Stowarzyszenie „Stal Rzeszów”, ze względu na to, że ono wynajmowało stadion  
w mieście. 
 
Radna Pani Danuta Solarz – wyraziła zadowolenie z faktu, że Miasto wspiera sport, 
lecz jednocześnie zwróciła się z prośbą o to, by w przyszłości Miasto brało pod uwagę 
fakt, iż w mieście są 2 kluby piłkarskie i należałoby sprawiedliwie rozdzielać środki 
finansowe wspierające ich działalność. 
 
Radny Pan Robert Homicki – zwrócił się z pytaniem, kiedy można będzie mówić  
o celach sportowych dla klubu ZKS Stal Rzeszów? 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powtórzył, że 
obecnym najważniejszym celem sportowym dla klubu ZKS Stal Rzeszów, jest 
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uzyskanie w czerwcu br. awansu do II Ligii. Dodał także, iż zapewne ambicją 
wszystkich Rzeszowian jest posiadanie drużyny na poziomie I Ligii lub znaleźć się na 
tzw. zapleczu ekstraklasy. 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Wydaje mi się, że przechodzimy do porządku 
dziennego nad dwoma ważnymi problemami, które trzeba poruszyć. To, o czym powiedział Pan 
Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta o funkcjonującej sportowej rywalizacji 
pomiędzy dwoma klubami piłkarskimi w Rzeszowie, a mianowicie, kto uzyska lepszą pozycję  
w rozgrywkach, ten otrzyma pieniądze. Rozumiem, iż jest jakiś sposób na zdopingowanie do 
lepszych osiągnięć. Rzeczywiście poziom III Ligii to poziom niezadowalający w odniesieniu do 
tego, że piłka nożna jest czołowym sportem w Polsce i w świecie. Mówimy jednak o dwóch 
klubach, które mają olbrzymie tradycje w Rzeszowie. Uważam, że mądre i równomierne 
wspieranie obu klubów jest ważne. Moim zdaniem motywacja finansowa da jakiś efekt, ale na 
krótką metę. Drużyna, która okaże się gorsza, nie zniknie z mapy Rzeszowa. Miasto powinno 
jednak docelowo przemyśleć, jak wspierać oba kluby. Ja będę mówił o tym, co jest mi najbliższe, 
czyli o stronie inwestycyjnej. Bo my dzisiaj, wbrew pozorom, przeznaczamy dla ZKS Stal 
Rzeszów duży konkret. Rozmawialiśmy przed chwilą o CWKS Resovia, ale te pieniądze dla tego 
klubu są o wiele bardziej wirtualne, niż te, które przekazujemy teraz. Przedmiotową uchwałą 
doprowadzamy tak naprawdę do tego, że za chwilę konkretne pieniądze będą przekazane dla 
ZKS Stal Rzeszów. Zapisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków dla CWKS 
Resovia, to jedna sprawa, ale to jeszcze daleka droga, zanim te pieniądze rzeczywiście będą 
wydatkowane na ten klub. Jeżeli dzisiaj dajemy pieniądze dla ZKS Stal Rzeszów w formie 
wykupienia udziałów, to ja bym oczekiwał, że zaangażowanie Miasta w dopięcie inwestycji – 
Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego – również będzie bardzo konkretne. Po drugie, 
jeżeli jest pomysł na to, żeby Miasto swoje pieniądze zaangażowało w konkretną inwestycję, to 
ja mam pytanie na co zostaną spożytkowane pieniądze, które przeznaczamy na ZKS Stal 
Rzeszów? Czy jest szansa, że w najbliższym czasie dojdzie do zakończenia budowy trybun na 
stadionie miejskim? Czy te pieniądze będą zwyczajnie mówiąc „przejedzone”? Ja się obawiam, 
że te pieniądze będą przeznaczane na pensje, trenerów, promocje, itd. Nie mówię, że to nie są 
ważne wydatki, ale czy my wspierając ZKS Stal Rzeszów mamy program, żeby stadion miejski 
zaczął się rozbudowywać inwestycyjnie?” 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 
tego typu akcje wykupiły również inne polskie miasta np. Lublin, Kielce, czy 
Białystok, więc Rzeszów nie jest pierwszym miastem, które robi podobny zabieg. 
Odnosząc się do kwestii rozbudowy stadionu miejskiego poinformował, że 
przekazane poprzez wykup akcji środki w wysokości 600 tys. zł, nie mogą zostać 
wykorzystane na inwestycje, lecz na działalność spółki, a spółka będzie wynajmować 
stadion za środki, które uzyska z przetargu. Wyjaśnił ponadto, że działalność spółki 
nie jest finansowana jedynie z przekazanych środków, ponieważ budżet sportowej 
spółki akcyjnej na rundę wiosenną wynosi 1,3 mln zł, więc pozostałe środki 
przeznaczają sponsorzy, którzy już podpisali umowy, lub ci, którzy to zadeklarowali. 
Dodał także, że jeśli chodzi o samą rozbudowę stadionu, to mając na uwadze fakt, że 
obie drużyny piłki nożnej są tak naprawdę na poziomie IV Ligii, przy czym na 
trybunach jest 13,5 tys. miejsc siedzących, to taka liczba miejsc w zupełności na tę 
chwilę wystarczy. Nawiązując do Stowarzyszenia CWKS Resovia i sekcji piłki nożnej, 
powiedział, że przekazywane do tej pory dotacje, nadal będą utrzymane i nic się pod 
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tym względem nie zmieni. Wracając do tematu Podkarpackiego Centrum 
Lekkoatletycznego, powiedział, że zgodnie z wieloma rozmowami 
przeprowadzonymi w Ministerstwie Sportu i Turystyki odnośnie tego, że Miasto ma 
zapewnić 25% środków na tę inwestycję, Miasto prześle podjętą w pkt 1 uchwałę do 
Ministerstwa, co oznacza, że wywiązało się z deklaracji, którą złożyło.  
 
Radny Pan Robert Kultys – ad vocem: „Przyznaję, że wypowiedź Pana Stanisława Sienko 
– Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa, przekonała mnie do tego, że dopóki ZKS Stal Rzeszów 
nie uzyska istotnych osiągnięć jako klub piłkarski, to rzeczywiście nie ma sensu rozbudowywać 
stadionu, lecz to nie zmienia faktu, że przekazujemy pieniądze, które zostaną wykorzystane 
jedynie na bieżące utrzymanie.” 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – poinformował, iż temat procentowego udziału 
Miasta w spółce akcyjnej „Stal Rzeszów S.A.” było przedmiotem obrad Komisji Sportu 
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Powiedział: „Wydaje się, że gdyby 
Miasto wykupiło akcje na kwotę 1,2 mln zł lub 1,3 mln zł, miałoby tym samym ponad 50% 
udziału. Ale popatrzmy jak wygląda siatkówka w Resovii. Jest tam grupa sponsorów, których 
celem jest promocja tego sportu i osiąganie jak najlepszych wyników. Dla Miasta 30% udziałów 
jest wystarczający, ponieważ ten udział przyciąga przedsiębiorców i tych, którym zależy na 
sukcesie. Z informacji, które uzyskałem z Wydziału Sportu, Kultury i Promocji UM Rzeszowa, 
wynika, że te 600 tys. zł zostanie przeznaczone na zakontraktowanie nowych, czterech 
zawodników, na wynajęcie trenera od specjalnego przygotowania fizycznego, zwiększenie ilości 
badań wydolnościowych, obozy szkoleniowe i specjalne wyżywienie. Są to istotne elementy,  
z punktu widzenia przyszłego sukcesu. Dajmy więc szansę temu klubowi, by mógł się  
w tym kierunku rozwijać. Wracając do tematu CWKS Resovia, to apeluję o to, by w momencie, 
gdy ten klub będzie uzyskiwał lesze wyniki, by zwiększyć środki na dotacje dla tego klubu, 
ponieważ jest to jedyny czynnik motywujący i czynnik, który pozwala się klubom rozwijać.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, 
czy oprócz środków w wysokości 600 tys. zł, Miasto planuje przekazać ZKS Stal 
Rzeszów w ciągu tego roku dodatkowe fundusze oraz czy klub CWKS Resovia 
również będzie mógł liczyć na podobne wsparcie? Poprosił również o wyjaśnienie 
kwestii wynajmu stadionu miejskiego przez spółkę akcyjną, a mianowicie, czy będzie 
ona wynajmowała stadion z pieniędzy przekazanych przez Miasto. Nawiązując do 
tematu Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego zauważył, że skoro Miasto 
planuje wysłać uchwałę o przeznaczeniu 8 mln zł na ten cel do Ministerstwa Sportu  
i Turystyki, to jego zdaniem tym samym nie zamierza zadeklarować, iż będzie 
strategicznym inwestorem tego przedsięwzięcia. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
ostatniego spostrzeżenia przedmówcy powiedział, iż przesłanie uchwały jest 
wymagane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a Miasto wspólnie z Marszałkiem 
Województwa Podkarpackiego uzgodni wszystkie szczegóły inwestycji i podpisze  
z nim stosowną umowę. Powtórzył, iż środki w wysokości 600 tys. zł zwiększą budżet 
przeznaczony na wiosenną rundę do wysokości 1,3 mln zł i są to pieniądze na wydatki 
bieżące, które są jednym ze składników ww. budżetu. Poinformował, że sportowa 
spółka akcyjna „Stal Rzeszów S.A.”, która oprócz czołowej drużyny piłkarskiej, 
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prowadzi drużyny juniorskie, może się starać o dotację w Urzędzie Miasta, jak każda 
inna spółka lub stowarzyszenie. Dodał także, że budżet jest przeznaczony na rundę 
wiosenną i w przypadku awansowania ZKS Stal Rzeszów do II Ligii, ten budżet  
z pewnością będzie wymagał zwiększenia. 
 
Radny Pan Witold Walawender – zabierając ponownie głos w dyskusji powiedział, 
że Rada Miasta powinna powrócić do przedmiotowego projektu uchwały dopiero  
w czerwcu br. Wyjaśnił, iż rozgrywki trwają do czerwca i tak naprawdę nie ma 
pewności, czy ZKS Stal Rzeszów awansuje do II Ligii. Przypomniał, że CWKS Resovia 
również ma szansę wejścia do II Ligii i podobnie jak ZKS Stal Rzeszów, potrzebuje 
wsparcia finansowego. Poinformował, iż zgodnie z procesem licencyjnym drużyn 
mających szansę na awans do II Ligii wymagane jest m. in. przedstawienie braku 
zadłużenia spółki i klubu sportowego. Dodał: „Niestety tu trzeba powiedzieć, że ZKS Stal 
Rzeszów ma długi wobec Miasta wynikające z wynajmu stadionu miejskiego na kwotę  
360 tys. zł. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów 
dodatkowych akcji imiennych w podwyższanym kapitale zakładowym spółki Stal 
Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 
 
Dalszą część obrad prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Rzeszowa. 
 
ad 5. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
„Informację o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, z uwzględnieniem wysokości kwoty 
różnicy” (informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – poinformowała, że powyższa informacja była 
przedmiotem obrad Komisji Edukacji Rady Miasta. Powiedziała, iż w związku z tym, 
że w skład średniego wynagrodzenia wchodzi wynagrodzenie zasadnicze i wszystkie 
dodatki, w tym m. in. dodatek za wychowawstwo, motywacyjny, opiekuńczy, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody od Pana Prezydenta czy też od 
dyrektora szkoły, a nie wszyscy nauczyciele otrzymują te dodatki, to średnia 
wynagrodzeń nie do końca odzwierciedla faktyczne wynagrodzenia dla nauczycieli. 
W imieniu Klubu Radnych PIS zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości 
zwiększenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli do 9%. 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – wyjaśnił, że jeśli 
chodzi o nauczycieli kontraktowych i dyplomowanych, średnie wynagrodzeń są 
zasadniczo przekroczone, natomiast nieznacznie te średnie nie są dochowane  
w przypadku nauczycieli stażystów i mianowanych. Dodał także, że 130 etatów 
nauczycieli stażystów, to jest bardzo mała liczba i tym osobom wypłacono 100 zł 
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różnicy, a jeśli chodzi o etaty nauczycieli mianowanych, to jest ich 582 i każdemu 
wypłacono po 200 zł. Powiedział: „To spowodowało, że wyrównaliśmy wynagrodzenia  
w kwocie prawie 138 tys. zł, ale gdyby popatrzeć na to, ile więcej wypłaciliśmy nauczycielom, 
to wystarczy zestawić ze sobą kwotę 337 510 zł i 1 020 000 zł, to pokazuje, że więcej pieniędzy, 
niż powinniśmy zgodnie z ustawą, wypłaciliśmy nauczycielom w Rzeszowie.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – odniósł się pozytywnie do działań Miasta w zakresie 
edukacji w Rzeszowie. Poparł jednocześnie wypowiedź Radnej Pani Grażyny 
Szaramy w kwestii podniesienia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Zapytał 
również, czy Miasto dokonywało symulacji podniesienia tego dodatku do 9% i jak 
to się przekłada na konkretne kwoty. 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – powiedział: „Ten 
problem dotyka nas od 9 lat., a więc od momentu, kiedy wyliczane są i analizowane średnie 
wynagrodzenia nauczycieli. W początkowych latach był problem osiągnięcia tych średnich 
wynagrodzeń na każdym stopniu awansu zawodowego. W ostatnich 3, 4 latach ten problem 
dotyka wybranej grupy nauczycieli. Technicznie rzecz biorąc, nawet podwyższając dodatek 
motywacyjny o 1%, możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy w dalszym ciągu nie 
dopłacać nauczycielowi stażyście i mianowanemu lub kontraktowanemu, a będziemy 
nadmiernie przepłacać nauczycielowi dyplomowanemu. Problem tkwi w strukturze 
zatrudnienia. Etatów nauczycieli dyplomowanych jest ponad 2 tys. Ta liczba jest naszą chlubą, 
gdyż nauczyciel dyplomowany to jest jakość. Jeśli ci nauczyciele, którzy stanowią trzon 
rzeszowskiej edukacji, są dobrze finansowani, to w tej sytuacji należałoby znaleźć taki 
mechanizm, który tak naprawdę nie jest do znalezienia, a mianowicie, żeby wyrównać tym, 
którym brakuje. Innymi słowy, gdyby dyrektor szkoły bardziej obciążał nauczyciela stażystę  
i mianowanego zajęciami, przydzielał mu godziny ponadwymiarowe, wówczas nie 
mówilibyśmy w ogóle o tym procederze. Na miliony złotych, które przeznaczamy na 
wynagrodzenia dla nauczycieli, 130 tys. zł to niewielka kwota. Art. 30 Karty Nauczyciela mówi 
wyraźnie, ile stanowi średnie wynagrodzenie. Średnie nauczyciela dyplomowanego to niewiele 
ponad 5 tys. zł miesięcznie brutto. O średniej zawsze mówimy w pewnym przybliżeniu, bo 
jeden nauczyciel zarabia mniej, a drugi więcej. Sprawa technicznie, nawet uwzględniając 
podwyższenie dodatku motywacyjnego, jest trudna, bo to podwyższenie należałoby się każdemu 
nauczycielowi. Nie można zabrać z grupy nauczycieli dyplomowanych i dać nauczycielom 
stażystom, bo im brakuje. Skoro tamtym nauczycielom wypłaciliśmy, to oni są zadowoleni, a 
ci, którzy osiągnęli mniejsze wynagrodzenie, mają je wyrównane do 10 lutego roku 
następującego po roku dokonania analizy. Generalnie nikt nie jest poszkodowany.” 
 
ad 6. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego  
w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu). 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały, jak 
i również ujętych w dalszej części porządku obrad kolejnych projektów uchwał  
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w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Rzeszowie, zapytał, czy dyrektorzy szkół 
podejmowali próby zachęcania kandydatów do przystępowania do naborów, a jeśli 
tak, to jak długo te starania były prowadzone? 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – zwrócił uwagę 
na to, że należy odróżnić obecnie omawiany projekt uchwały od projektów uchwał  
z pkt 7 i 8 porządku obrad, gdyż one wynikają z innych kwestii. Wyjaśnił, iż 
przedmiotowy projekt uchwały wynika z braku naboru. Dodał także, iż w przypadku, 
gdy szkoła formalnie działa, ogłoszenia o naborze są obowiązkiem szkoły, co jednak 
nie udało się przeprowadzić ze względu na brak chętnych. Dlatego też 3 lata temu 
ostatnia klasa maturalna zakończyła naukę w XI Liceum Ogólnokształcącym. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział, że 
Zespół Szkół Ekonomicznych jest szkołą zawodową, a według reformy edukacji, 
gmina ma obowiązek przekazać jak największą liczbę uczniów do szkół zawodowych, 
co jest właśnie wdrażane. Wyjaśnił również, że brak naboru do XI Liceum 
Ogólnokształcącego, tym bardziej przemawia za tym, że ten typ szkoły należy 
zlikwidować, a kolejne projekty uchwał są projektami tzw. „czyszczącymi” i są 
podporządkowane reformie edukacji. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – nie zgodził 
się z przedmówcą w kwestii tego, że skutkiem reformy edukacji jest likwidacja szkół. 
Wyraził opinię, że takie przedstawianie sprawy doprowadza do wypaczenia sensu 
reformy. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Zespół 
Szkół Ekonomicznych jest szkołą zawodową i uważamy, że tam młodzież powinna się uczyć 
zawodu, a nie w liceum ogólnokształcącym. W Rzeszowie mamy wystarczającą liczbę szkół 
ogólnokształcących, które zapewnią naukę wszystkim tym, którzy chcą się kształcić ogólnie. Nie 
mówiłem, że wynikiem reformy jest likwidacja tej szkoły, ponieważ zaznaczyłem, iż od paru lat 
nie ma do tej szkoły naboru.” 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 
„Obowiązkiem, który płynie z serca każdego dyrektora szkoły jest zapewnić pracę wszystkim 
nauczycielom. W placówkach oświatowych jest ścisły związek pomiędzy uczniem,  
a nauczycielem. Nie ma ucznia, nie ma pracy, a tym samym i nauczyciela. W związku z tym, 
podejmowane są różne działania, nieraz trudne, gdyż odbywają się one często podczas 
normalnego dnia pracy. Działania te polegają na tym, że nauczyciele odwiedzają nie tylko 
rzeszowskie gimnazja, ale także te z okolicznych miejscowości, zachęcając do tego, żeby uczeń 
określił swoje zainteresowania i wybrał dla siebie właściwą szkołę. Organizowane są ponadto  
w szkołach dni otwarte, a wszystko po to, by dać uczniowi pełną informację o szkole. O wyborze 
zdecyduje oczywiście sam uczeń, a pomaga rodzic. Ten okres w przestrzeni czasowej jest bardzo 
trudny, bo wynika z niżu demograficznego. Wierzę w to, że w obliczu reformy edukacji, nabory 
będą przebiegały pomyślnie. Powstała w Rzeszowie nowa struktura szkół. Teraz zamiast  
24 szkół podstawowych, będzie 29, powstało także nowe dwujęzyczne liceum, co się bardzo 
chwali. Ogromna i ciężka praca Wydziału Edukacji Urzędu Miasta zaowocowała tym, że 
wszyscy przeszliśmy całą procedurę bezproblemowo i możemy się tym pochwalić w Polsce, gdyż 



21 
 

są gminy w kraju, które do dziś jeszcze nie przeprowadziły tej nowej struktury reformy, bo nie 
mają na to funduszy. Uważam, że w Rzeszowie wszystkie szkoły są mocno zaangażowane  
w swoją promocję, a to dzięki nauczycielom i młodzieży, która również angażuje się w te 
działania, a gimnazja wykazują duże zrozumienie tej sytuacji. Myślę, że wszystko będzie 
przebiegało spokojnie, a szkoły będą nauczać najlepiej, jak potrafią.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – wyraził opinię, że słowo „likwidacja” użyte w tytule 
przedmiotowego projektu uchwały, mogło wzbudzić niepokój radnych, jednak skoro 
rekrutacja do tej szkoły zakończyła się 3 lata temu, bo wtedy ostatni rocznik zdał 
maturę i nie ma w tej sytuacji straty miejsc pracy dla nauczycieli, to nie ma powodów 
do obaw. 
 
Radny Pan Robert Homicki – opowiadając się za przyjęciem przedmiotowego 
projektu uchwały powiedział, że jakkolwiek nie zastąpić słowa „likwidacja” np. 
słowem „wygaszanie”, likwidacja jest naturalnym skutkiem braku naboru. 
 
Radna Pani Maria Warchoł – poinformowała, iż nie można zastąpić słowa 
„likwidacja” innym słowem, gdyż o tym mówi wprost ustawa. Powiedziała:  
„XI Liceum Ogólnokształcące powstało przed laty wraz z innymi tego typu szkołami, które 
były tworzone przy zespołach szkół zawodowych, a wynikało to z obecnej w tym czasie mody 
na uczęszczanie do liceów ogólnokształcących, natomiast niepopularne było kształcenie 
zawodowe. Uczniowie i ich rodzice mieli aspiracje, żeby uczęszczać do liceum 
ogólnokształcącego. Gdy uczniowie nie uzyskiwali wymaganej ilości punktów i nie mogli dostać 
się do liceów kształcących na wysokim poziomie, zadowoleni byli, jeśli mogli uczęszczać do tych 
kolejnych pod względem poziomu nauczania liceów. Myślę, że nic się nie stanie, a nawet 
przyniesie korzyść dla szkół, jeśli tych liceów ogólnokształcących przy zespołach szkół 
zawodowych nie będzie, bo zależy nam na jak najwyższym poziomie nauczania i jak najwyższej 
jakości edukacji w Rzeszowie.” 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego  
w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
 
ad 7. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego Specjalnego Nr I w Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego Nr I w Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie 
została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
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ad 8. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 oraz 
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Spożywczych  
w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 oraz 

Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Spożywczych  
w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
 
ad 9. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 44 w Rzeszowie 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 44 w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
 
ad 10. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 26 w Rzeszowie 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 26 w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
 
ad 11. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
Nr 8 w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  
nr 22 do protokołu). 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – wyraził wątpliwość odnośnie tego, czy została 
zachowana właściwa kolejność podczas podejmowania przez Radę Miasta uchwał,  
a mianowicie, czy najpierw Rada Miasta nie powinna utworzyć szkół, a dopiero 
później włączać je do sieci szkół. 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – wyjaśnił, iż 
podczas XXXVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 31 stycznia br. Rada Miasta podjęła 
uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, 
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ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą – Prawo Oświatowe, natomiast uchwałę zasadniczą Rada Miasta podejmie  
w marcu br., po wydaniu opinii przez Kuratora Oświaty. 
 
Przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

Nr 8 w Rzeszowie została przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciw i przy  
1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 12. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie została 
przyjęta 22 głosami „za”, bez głosów przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 13. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 5 w Rzeszowie (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 5 w Rzeszowie została 
przyjęta 22 głosami „za”, bez głosów przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
ad 14. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Nr 2 w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  
nr 25 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Nr 2 w Rzeszowie została przyjęta 23 głosami „za”, bez głosów przeciw i przy  
1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 15. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy XII Liceum Ogólnokształcącego 
Integracyjnego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 
załącznik nr 26 do protokołu). 
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Radny Pan Grzegorz Koryl – podkreślił duże znaczenie umożliwienia integracji  
w procesie edukacyjnym dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zmiany nazwy XII Liceum Ogólnokształcącego 
Integracyjnego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 
 
ad 16. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia w sprawie 
przekazania do prowadzenia Powiatowi Rzeszowskiemu Gimnazjum Specjalnego  
Nr 15 w Rzeszowie oraz na zawarcie porozumienia w sprawie założenia  
i prowadzenia przez Powiat Rzeszowski branżowej szkoły I stopnia specjalnej (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 27 do protokołu). Następnie 
zgłosił autopoprawkę w § 2 przedmiotowego projektu uchwały polegającą na 
zastąpieniu zapisu: „2017 r.” zapisem: „2019 r.”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, czy to oznacza, 
że Miasto wycofuje się w ogóle ze współuczestniczenia w prowadzeniu tej szkoły. 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – odpowiedział, 
że na czas porozumienia organem prowadzącym szkołę jest starosta, ale szkoła jest na 
terenie miasta. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia w sprawie 
przekazania do prowadzenia Powiatowi Rzeszowskiemu Gimnazjum Specjalnego  
Nr 15 w Rzeszowie oraz na zawarcie porozumienia w sprawie założenia  
i prowadzenia przez Powiat Rzeszowski branżowej szkoły I stopnia specjalnej 
została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 
ad 17. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym 
oraz likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy Pogotowiu 
Opiekuńczym w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu).  
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Szkoda, że nie będzie szkół przy pogotowiach 
opiekuńczych, gdyż dzieci, które trafiają do tego typu placówek, są po traumatycznych 
przeżyciach i czasem nawet parę miesięcy, czy tygodni nauki w spokoju, w mniejszym gronie, 
mogłoby im dać większe szanse na poradzenie sobie z sytuacjami, które przeważnie generują 
dorośli.” 
 



25 
 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym 
oraz likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy 
Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami 
„za”. 

 
Zmieniono kolejność realizacji punktów porządku obrad, przesuwając realizację 
pkt 17a – „Informacja nt. odkryć archeologicznych dokonanych przy ul. 3 Maja oraz 
ich wartości historycznych” po pkt 19 - Uchwała w sprawie ustalenia zasad 
udzielania stypendiów i refundacji kosztów dojazdu dla uczniów odbywających 
praktyki zawodowe i staże zawodowe w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły 
zawodowe otwarte na rynek pracy” w roku szkolnym 2016/2017. 
 
W związku z powyższym przystąpiono do realizacji pkt 18 porządku obrad – 
Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form 
wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
  
ad 18. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania 
przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu).  
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał o to, co w przypadkach, w których jeden  
z rodziców lub oboje, pomimo zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowie, pracują 
w innych miastach i tym samym płacą podatki w miejscu pracy, a przez to nie spełniają 
jednego z kryterium, dzięki któremu przyznawane są punkty w postępowaniu 
rekrutacyjnym do przedszkoli. 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – odpowiedział, 
iż z pewnością rodzice, o których mówił jego przedmówca, będą mieli trudniejszą 
sytuację, niż rodzice płacący podatki w Rzeszowie. Jednocześnie podkreślił fakt, iż 
prowadzenie przedszkoli to zadanie własne gminy i to z podatków mieszkańców 
utrzymywane są przedszkola, a zatem preferencje dla tych płacących podatki  
w Rzeszowie muszą być w jakiś sposób określone. Poinformował, iż Miasto zapewni 
wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania 
przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów 
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niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów została przyjęta jednogłośnie,  
22 głosami „za”. 
 
ad 19. 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów i refundacji 
kosztów dojazdu dla uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe 
w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w roku 
szkolnym 2016/2017 (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu). Następnie zgłosił 3 autopoprawki do projektu uchwały 
polegające na: 

 zmianie zapisu w § 2 ust. 8 – poprawne brzmienie: „8. Wypłata nastąpi nie 
wcześniej niż 30. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczeń realizował 
praktykę zawodową lub staż zawodowy, jednak nie później niż 6 listopada 2017 r.”; 

 dodaniu w § 3 ust. 10 kropki po liczbie „30”; 
 zmianie błędnego zapisu słowa: „tracie” w załączniku nr 3 do uchwały – 

„Oświadczenie przewoźnika” na słowo: „trasie”. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów i refundacji 
kosztów dojazdu dla uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe 
w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w roku 
szkolnym 2016/2017 została przyjęta 20 głosami „za”, bez głosów przeciw i przy  
1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 17a. 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – jako wstęp do 
punktu: „Informacja nt. odkryć archeologicznych dokonanych przy ul. 3 Maja oraz ich 
wartości historycznych” poinformował, że prace przy przebudowie ul. 3 Maja 
koncentrują się w chwili obecnej na porządkowaniu urządzeń podziemnych, czyli 
kanalizacji deszczowej i wodociągów. Wyjaśnił także, że podczas prac znaleziono 
dodatkowych 20 przykanalików, których nie było na żadnych mapach, a które mają 
różne przebiegi. Dodał, że przykanaliki zostały skontrolowane, a ich przewody 
ustalone za pomocą kamery, a kolejnym krokiem będzie włączanie ich do kanalizacji 
deszczowej. Powiedział, że zgodnie z przewidywaniami, pod powierzchnią ul. 3 Maja 
znajduje się dużo niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, które 
odprowadzają wody opadowe bezpośrednio pod konstrukcję nawierzchni jezdni, 
przez co następuje jej zapadanie. Poinformował, że prowadzone obecnie prace 
dobiegną końca w ciągu tygodnia, po czym od strony ul. Zamkowej rozpoczną się 
prace drogowe przy układaniu nowej nawierzchni. 
 
Pani Edyta Dawidziak – Miejski Konserwator Zabytków – dokonała prezentacji  
pt. „Przebudowa ulicy 3 Maja w kontekście prowadzonych nadzorów i badań 
archeologicznych” (tekst prezentacji stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 
Powiedziała: „Ul. 3 Maja leży w obrębie stanowiska archeologicznego Nr 17, w związku  
z powyższym, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wszelkie roboty 
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ziemne prowadzone w obrębie tego stanowiska, obciążone są obowiązkiem prowadzenia nadzoru 
archeologicznego nad takimi pracami. W ramach prac ziemnych, które są realizowane  
w związku z trwającą inwestycją: „Przebudowa ul. 3 Maja”, w rejonie zachodnim wieży farnej, 
natrafiono na ludzkie szczątki kostne, będące pozostałością po najstarszym rzeszowskim 
cmentarzu funkcjonującym w rejonie Kościoła Farnego. Zgodnie z Soborem Rzymskim z 1056 
r., który określał zasady grzebania zmarłych w obrządku chrześcijańskim, zmarłych grzebano 
wokół kościołów parafialnych, czy też kaplicach. Tak też było w Rzeszowie. Obszar 
średniowiecznego cmentarza farnego zawierał się w rejonie dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej, 
Kopernika, Placu Farnego oraz ul. Kościuszki. Należy dodać, że ten cmentarz służył 
rzeszowianom przez ponad 440 lat, do czasu założenia cmentarza przy ul. Targowej, co miało 
miejsce w 1792 r. W obliczu takiego odkrycia, zaszła konieczność przeprowadzenia 
rozszerzonych badań ratowniczych w celu wyeksplorowania odkrytych pochówków, ich 
udokumentowania i sporządzenia stosownej dokumentacji. Te prace realizowane są przez 
Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego we współpracy z Instytutem Archeologii 
Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie konsultacji antropologicznych. Kolejnym 
interesującym odkryciem, którego dokonano w rejonie wykopu po zachodniej stronie wieży 
farnej jest odkrycie fragmentu kamiennego muru, który sięga na głębokość ok. 2,7 m. Jest to 
mur arkadowy, bardzo dobrze zachowany i jest to kolejny element, który wprowadza fakt do 
historii naszego miasta. Wiemy, że Kościół Farny był grodzony i wynika to również z informacji 
z 1509 r., w którym król Zygmunt Stary przeznaczył część zysku z czopowego w Rzeszowie na 
ufortyfikowanie kościoła parafialnego. Niemniej jednak, co do dokładnej identyfikacji tego muru 
oraz określenia jego datowania, należy się wstrzymać do czasu otrzymania sprawozdania  
z badań. Chciałabym dodać również, że na widoku Rzeszowa z 1762 r. autorstwa Karola 
Henryka Wiedemanna widzimy, że założenie farne było ogrodzone i co ciekawe, mur biegł pod 
wieżą farną i najprawdopodobniej po jego rozebraniu, na przełomie XIX i XX w., również 
arkady pod wieżą farną zostały zamurowane i utworzono wówczas tylko wejście do wieży od 
strony kościoła. W trakcie kolejnego etapu prac realizowanych w rejonie kamienicy przy  
ul. 3 Maja 10, natrafiono na ślady drewnianej podbudowy ul. 3 Maja. Ta podbudowa znajduje 
się dosyć płytko, bo występuje już na głębokości 60 cm i przebiega w ciągu pieszo – jezdnym  
i w różnych miejscach przedstawia zróżnicowany stopień zachowania. Przy wykopie przy  
ul. 3 Maja jest to najlepiej zachowany fragment. Widzimy belki ułożone na czterech poziomach. 
Są to belki z drewna jodłowego i będą poddawane badaniom pod względem identyfikacji i być 
może uda się określić ich bardziej przybliżone datowanie. Na wysokości kamienicy przy  
ul. 3 Maja 7 natrafiono również na fragmenty ceglanego kanału kanalizacyjnego pochodzącego 
z połowy XIX w. z czasów austriackich. Ten kanał również nie ma charakteru ciągłego, gdyż 
został częściowo uszkodzony przez uprzednie prace związane z koniecznością prowadzenia 
wszelkiego rodzaju instalacji podziemnych. Niemniej jednak, w trakcie prowadzenia tych prac, 
badania mają na celu sporządzenie dokładnej identyfikacji, dokumentacji, aby wszelkie 
konieczne informacje na tym etapie uchwycić. Chciałabym również zaznaczyć, iż w trakcie 
prac, Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o przeprowadzeniu szczegółowych 
badań, również wzdłuż założenia popijarskiego. W trakcie prowadzenia instalacji natrafiono na 
fragmenty muru ceglanego. Na razie nie chcemy się wypowiadać co do szczegółów pochodzenia 
tego muru. Mógł to być mur, który otaczał założenie popijarskie. Jest on widoczny na widoku 
Rzeszowa autorstwa Karola Henryka Wiedemanna. Jednak, aby do takich wniosków faktycznie 
dojść, te badania należy zakończyć i wtedy będzie możliwe formułowanie konkretnych założeń. 
Kolejnym elementem, na który natrafiliśmy w trakcie badań w tym rejonie, są szczątki ludzkie, 
co świadczy o tym, że w rejonie założenia popijarskiego również grzebano zmarłych. Był to 
teren klasztorny i prawdopodobnie służył do pochówków zakonników. W trakcie prac 
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wydobywana jest również historyczna kostka, która jest składowana i przewożona na teren 
miejski po to, by w przyszłości móc ją wykorzystać powtórnie w rejonie zabytkowego 
śródmieścia Rzeszowa.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – podziękował 
za przedstawienie powyższej informacji. Powiedział, że są to jedne z ważniejszych  
w obecnej chwili prac, które odkrywają przed mieszkańcami nowe elementy historii 
Rzeszowa. Zapytał, czy Miasto rozważa możliwość wyeksponowania niedawnych 
odkryć i jaki wpływ na termin zakończenia prac remontowych ul. 3 Maja będzie miało 
kontynuowanie prac eksplorujących znaleziska. 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
po zakończeniu badań archeologicznych przygotowane zostanie kompletne 
sprawozdanie, w którym będą zawarte wszystkie fakty z przebiegu prac. Dodał, że 
Miasto rozważa możliwość utworzenia tzw. „Okna czasu”, obrazującego jak 
zmieniała się ul. 3 Maja przez wieki. Powiedział: „Obecnie zastanawiamy się również nad 
tym, w jaki sposób wyeksponować odkrycia z rejonu wieży farnej, ale jeszcze za wcześnie żeby 
się na ten temat wypowiadać, bo nie wiadomo jakich odkryć jeszcze dokonają archeolodzy. 
Chcielibyśmy wyeksponować te fakty historyczne, które mówią o naszym pochodzeniu i historii. 
Ponadto Pan Prezydent zaproponował, by przywrócić pierwotny kształt architektoniczny 
wieży farnej, która kiedyś miała arkady i można było pod nią przechodzić we wszystkich 
kierunkach. W ciągu 2 – 3 tygodni prace archeologiczne mają się zakończyć i Rada Miasta 
będzie informowana na bieżąco o wszystkich pomysłach odnośnie wyeksponowania odkryć.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił  
o rozważenie możliwości wyeksponowania znalezisk w przeszklonej od góry 
komorze. Powiedział, że takie rozwiązania funkcjonują m. in. w Krakowie i Poznaniu. 
Dodał także, że uwieńczeniem takiej trasy mogłaby być panorama Rzeszowa 
rozciągająca się z wieży farnej, a całość stanowiłoby ciekawą ofertę kulturalno – 
turystyczną dla mieszkańców i turystów. 
 
Radny Pan Bogusław Sak – poparł propozycję zgłoszoną przez przedmówcę. Dodał, 
że powyższy wyeksponowania znalezisk byłby wzbogaceniem trasy turystycznej 
Rzeszowa. 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Jeżeli zostaną odkryte miejsca, które warto 
pokazać w formie „Okna czasu” to myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Natomiast jeśli niektórzy 
oczekują, że ze względu na fragmenty muru i częściowo zachowane szczątki  
z pochówków, zrobimy wielką trasę podziemną w tym miejscu, to proponuję ostudzić swój 
zapał. W Krakowie rzeczywiście zrobiono podobną ekspozycję, ale z rozmachem. Marzyłbym  
o takiego rodzaju ekspozycji w Rzeszowie, tylko trzeba najpierw mieć co pokazać. Jeżeli odkrycia 
skończą się na tych kilku artefaktach, o których była mowa, to rzeczywiście wystarczy „Okno 
czasu”. Poczekajmy zatem, jakie wyniki dadzą badania archeologiczne.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem: 
„Mówiąc o przykładzie Krakowa, nie miałem na myśli podziemi, lecz raczej ekspozycję na 
powierzchni oraz panoramę miasta”. 
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Radny Pan Witold Walawender – ad vocem do wypowiedzi Radnego Pana Roberta 
Kultysa zaproponował przerwanie dyskusji na temat sposobów ekspozycji odkryć do 
czasu zakończenia prac archeologicznych. 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – ze względu na potrzebę dokładnego zbadania terenu 
ul. 3 Maja zaapelował o to, by nie spieszyć się z zakończeniem prac archeologicznych. 
 
Radny Pan Witold Walawender – ad vocem: „Zgadzam się, ale należy również pamiętać 
o przedsiębiorcach, którzy na ul. 3 Maja mają swoje sklepy i restauracje, a którzy przez remont 
tej ulicy mają utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.” 
 
Radna Pani Danuta Solarz – zabierając głos w dyskusji zaznaczyła ważną kwestię,  
a mianowicie, że historia Rzeszowa jest związana z historią kościoła. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – poparła wypowiedź Radnego Pana Sławomira 
Gołąba i powiedziała, że wartość historyczna odkryć jest ważniejsza, niż termin 
realizacji inwestycji. 
 
Radny Pan Robert Homicki – podobnie jak przedmówca, poparł wypowiedź 
Radnego Pana Sławomira Gołąba, a także wyraził nadzieję, iż w związku  
z przebudową ul. 3 Maja, w obrębie tej ulicy zostanie wprowadzony zakaz ruchu 
samochodowego.  
 
Radna Pani Maria Warchoł – zabierając głos w dyskusji zgodziła się z przedmówcami 
i jednocześnie zapytała w jaki sposób i gdzie planuje się przechowywać, czy też 
pochować odkryte szczątki ludzkie? 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – wyraził opinię, że w związku z dużym znaczeniem 
historycznym odkryć miasto powinno, w porozumieniu z MKP, umożliwić szkołom 
bezpłatny dojazd dla uczniów do miejsc odkryć na etapie prac archeologów, w celu 
ich zwiedzania. Dodał, że byłyby to dobre lekcje historii dla dzieci i młodzieży. 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Niewątpliwie 
jest to wielka wartość dla naszego miasta i niezaprzeczalnie powinniśmy zrobić wszystko, by tą 
naszą historię ukazać w jak najszerszym gronie”. Ponadto zwróciła się z pytaniem, kiedy  
i gdzie będą dostępne materiały z przedstawionej prezentacji? 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyraził 
zadowolenie z rzeczowej dyskusji i zamiaru Miasta odnośnie eksponowania odkryć,  
a tym samym uatrakcyjnienia Rzeszowa pod względem turystycznym. 
 
Pani Edyta Dawidziak – Miejski Konserwator Zabytków – powiedziała, iż zgodnie 
z przyjętym i zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
programem badań archeologicznych, szczątki muszą być uczytelnione, 
wyeksplorowane i w dalszej kolejności poddawane badaniom pod względem 
archeologicznym i antropologicznym. Wyjaśniła, że w następnym etapie, jako że 
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odkryte szczątki są szczątkami nowożytnymi, będą pochowane w miejscu wskazanym 
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W kwestii ekspozycji i dalszego 
postępowania w sprawie odkrytych artefaktów poinformowała, że Miasto 
współpracuje z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundacją 
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Powiedziała: „Będziemy korzystać również 
z ich sugestii i wskazań i będziemy rozważać najlepsze rozwiązania ze względów 
ekspozycyjnych i najlepsze ze względu na odkryte znaleziska archeologiczne. W związku  
z  powyższym, nie możemy formułować na tym etapie konkretnych rozwiązań, niemniej jednak 
rozważamy różne warianty, które będą poddawane dyskusji i rozwijane w przyszłości.” 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – podsumowując, 
powiedział: „Materiały, które dzisiaj były prezentowane, to materiały robocze, które zapewne 
posłużą do przygotowania kompletnego raportu, który postaramy się jak najszerzej udostępnić. 
Dajmy jednak czas archeologom, żeby odpowiednio tę dokumentację sporządzili. W momencie, 
gdy będziemy w posiadaniu gotowego dokumentu, zawierającego cały zakres badań 
archeologicznych na ul. 3 Maja, to go Państwu przedstawimy. Z punktu widzenia prawa, które 
mówi o obowiązku przeprowadzenia badań archeologicznych, bo wymaga tego od nas 
Wojewódzki Konserwator Zabytków, który te prace nadzoruje, nie może być mowy o pośpiechu.  
W odpowiednim czasie przedstawimy Państwu propozycję, jak znaleziska wyeksponować,  
w jakim zakresie i jakie to będzie niosło za sobą koszty.” 
 
Ogłoszono przerwę w obradach. 
 
Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad, które prowadził Pan Andrzej Dec 
– Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 
 
ad 20. 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
prawidłowe brzmienie tytułu projektu uchwały rozpatrywanego w pkt 20 to: „Uchwała  
w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących 
utworzenia Rzeszowskiej Rady Dialogu ds. Kultury”. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych PIS przedstawił projekt 
uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa 
dotyczących utworzenia Rzeszowskiej Rady Dialogu ds. Kultury (projekt uchwały, 
wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 32 do protokołu). Następnie zgłosił 
autopoprawkę do projektu uchwały w § 1 ust. 1 pkt 1. Poprawne brzmienie  
§ 1 ust. 1 pkt 1: „Powołaniu w okresie do trzech miesięcy Rzeszowskiej Rady Dialogu  
ds. Kultury wraz z regulaminem jej działania.” Poinformował, że podczas dwóch debat  
o kulturze w Rzeszowie, które odbyły się pod koniec ubiegłego roku, na których 
spotkali się przedstawiciele środowisk twórczych, osoby, które zajmują się 
kierowaniem jednostkami kultury, rzeszowscy radni i artyści, pojawiło się wiele uwag 
i sugestii dotyczących tego, jak powinna wyglądać kultura w Rzeszowie i jaki jest jej 
aktualny stan. Powiedział: „Podczas debaty można było wysnuć wnioski odnośnie tego, że  
z kulturą w Rzeszowie nie jest dobrze, że kultura w Rzeszowie wymaga określonych zmian  
i powinny zostać wytyczone nowe kierunki jej rozwoju. W związku z powyższym, 
zaproponowaliśmy utworzenie pewnego forum, miejsca, w ramach którego środowiska twórcze, 
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artyści, osoby, które zajmują się kulturą, mogliby się spotkać i dyskutować o kulturze. Takim 
miejscem, które zostało zaproponowane przez Klub Radnych PIS jest Rzeszowska Rada Dialogu 
ds. Kultury. Chcemy oddać głos tym ludziom, którzy tworzą kulturę w Rzeszowie, bo oni są 
przede wszystkim tymi osobami, które zajmując się kulturą na co dzień mają w tym zakresie 
największą wiedzę i są w stanie przy okazji wspólnego spotkania - poprzez dyskusję i debatę - 
wypracowywać i zaproponować różnego rodzaju rozwiązania, które będą służyły rozwojowi 
kultury w naszym mieście. W ramach Rzeszowskiej Rady Dialogu ds. Kultury, oddając to 
narzędzie ludziom związanym z kulturą, chcemy, aby była ona tworzona przede wszystkim 
przez artystów, publicystów, dziennikarzy, ludzi świata mediów, którzy kulturą się zajmują, 
animatorów zjawisk kulturalnych, ale także przedstawicieli miejskich i wojewódzkich jednostek 
kultury, ponieważ te jednostki również w znacznym stopniu uczestniczą w życiu kulturalnym 
miasta i mają duży wpływ na to, jak ta kultura wygląda. Uważam, że w składzie Rady powinni 
znaleźć się również urzędnicy, którzy zajmują się w mieście kulturą, ale w ograniczonym 
stopniu. To, na co chcemy zwrócić uwagę i podkreślamy w treści tej uchwały to to, aby była ona 
tworzona przede wszystkim przez ludzi świata kultury i środowisk twórczych, bo to jest nasz 
priorytet. Ostatnio został opublikowany raport „Miejskie Polityki Kulturalne” na temat, jak 
prowadzone są polityki kulturalne w miastach. Wyniki tego raportu są bardzo pesymistyczne 
jeśli chodzi o kulturę w Rzeszowie. Biorąc chociażby pod uwagę wysokość środków  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które są przyznawane na kulturę w Rzeszowie, to Rzeszów -  
stolica województwa, w porównaniu z takimi miastami jak Sopot czy Katowice, pozostaje 
bardzo daleko w tyle. To jest jeden z elementów, o którym należy rozmawiać, i który również 
powinien być przedmiotem działań Rzeszowskiej Rady Dialogu ds. Kultury. Ludzie kultury 
powinni mieć możliwość wypowiedzenia swojej opinii na temat, jak Miasto konstruuje budżet 
w zakresie kultury. Uważamy, że powstanie Rady może przyczynić się do tego, że kultura w 
Rzeszowie będzie rozwijała się lepiej poprzez określanie właściwych kierunków jej rozwoju, 
propozycje inicjatyw i przedsięwzięć, w które władze Miasta powinny się angażować.” 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział, że 

Miasto nie jest przeciwne temu, żeby powstała Rzeszowska Rada ds. Dialogu Kultury. 
Nie zgodził się z tym, że pomysłodawcą utworzenia Rady był Klub Radnych PIS. 
Kolejno zacytował pkt C2. „Opiniowanie planów w zakresie zarządzania kulturą przez 
reprezentantów rzeszowskiego środowiska kulturalnego” Strategii Rozwoju Kultury Miasta 
Rzeszowa do roku 2020: „Przedstawiciele rzeszowskiego środowiska kulturalnego, dzięki 
swojej wiedzy i doświadczeniu, stanowią cenne źródło informacji dla podmiotu zarządzającego 
kulturą w Rzeszowie. Z tego też powodu za korzystne uznaje się pozyskiwanie wiedzy  
i doświadczeń, którymi osoby te byłyby gotowe się dzielić. Działanie to realizowane mogłoby 
być poprzez formalne powołanie organu doradczego przy Urzędzie Miasta Rzeszowa – roboczo 
zwanego Miejską Radą Kultury. Zadaniem takiego podmiotu mogłoby być współtworzenie 
kalendarza imprez kulturalnych, opiniowanie organizacji nowych przedsięwzięć czy też 
wsparcie w procesie dystrybucji publicznych funduszy na rzecz instytucji, twórców  
i organizatorów przedsięwzięć kulturalnych w Rzeszowie. Członkami takiego podmiotu 
powinni być przede wszystkim przedstawiciele rzeszowskiego środowiska kulturalnego.” 
Dodał także, że Miasto prowadzi rozmowy z tymi środowiskami, a Strategia Rozwoju 
Kultury Miasta Rzeszowa została opracowana na lata 2015 – 2020. Ponownie 
podkreślił, że Miasto nie jest przeciwnikiem tego, żeby powstała Rzeszowska Rada 
Kultury, przy czym jej działalność powinna być sensowna i skuteczna. Powiedział: 
„Czekamy jedynie na propozycje, kto miałby się znaleźć w składzie tej Rady”. Odnosząc się 
do raportu „Miejskie Polityki Kulturalne” na temat, jak prowadzone są polityki 
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kulturalne w miastach, o którym wspomniał przedmówca, powiedział, że Rzeszów 
nie może we wszystkich dziedzinach plasować się na pierwszych trzech miejscach. 
Równocześnie przypomniał, że w 2002 roku w Rzeszowie wydawano na kulturę 
niecałe 4 mln zł, natomiast w roku 2017 w budżecie miasta zostało zaplanowane 
prawie 25 mln zł, czyli ponad sześciokrotnie więcej. Powiedział również: „Ja jestem za 
tym, żeby zwiększać środki na kulturę, natomiast nie jest prawdą to, że w Rzeszowie nic się nie 
dzieje. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że najwięcej do powiedzenia na temat kultury 
mają ci, którzy z tych wydarzeniach nie uczestniczą.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek  
o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek 
przeciwny. Powiedział, iż w przedmiotowym projekcie uchwały zawarte są treści, 
które nie są autorstwa Klubu Radnych PIS.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wycofał swój wniosek 
o zamknięcie dyskusji. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 
że podczas posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa odbyła się 
debata w sprawie utworzenia Rzeszowskiej Rady Kultury. Następnie powiedział: 
„Niedobrze się stało, że projekt uchwały przedstawiał Radny, który nie uczestniczył  
w posiedzeniu tej Komisji. Jeśli dyskutujemy o kulturze, to pomysł i propozycja kolegów  
z Klubu Radnych PIS, jest tylko i wyłącznie zabiegiem marketingowym, ponieważ tak 
naprawdę nic za tym nie stoi. W poprzednim projekcie uchwały umieścili regulamin, który 
później okazał się niemożliwy do realizacji, więc postanowili sporządzić projekt uchwały  
w sprawie ustalenia kierunków Prezydenta Miasta Rzeszowa, zgłaszając w dodatku ideę nie do 
końca swojego autorstwa. Przewodniczący Klubu Radnych PIS wspomniał o dwóch debatach, 
które odbyły się w Rzeszowie na temat kultury i jego zdaniem jest to najważniejsze, co się  
w życiu kulturalnym naszego Miasta wydarzyło się w ciągu ostatnich lat. Rzeczywistość jest 
trochę inna. Ostatnio miało miejsce sporo wydarzeń kulturalnych w Rzeszowie. Debata 
kulturalna cały czas się toczy w naszym mieście. Ja sam organizowałem jedną debatę, o której 
Radny Pan Marcin Fijołek nie wspomniał. Zmierzam do tego, że spojrzenie Radnych Klubu 
PIS na kulturę jest bardzo wąskie, tzn. pokazują, że jest źle, ale nie zagłębiają się w ten temat, 
nie diagnozują go i tym samym nie szukają prawdziwych rozwiązań. W dzisiejszym 
nowoczesnym mieście, życie kulturalne to nie jest tylko i wyłącznie życie 
zinstytucjonalizowane. Kultura w miastach stała się dużo bardziej demokratyczna i dużo 
bardziej społeczna i w swoim wymiarze już dawno opuściła mury szacownego gmachu 
muzeum, czy prestiżowego teatru i jest dużo bardziej masowa, demokratyczna  
i partycypacyjna. Dzisiaj prawdziwe życie kulturalne to wiele wydarzeń robionych często 
wąsko, niszowo, lokalnie, specjalistycznie, wychodzących z szeroką ofertą różnych wydarzeń,  
a ludzie wybierają to, co ich interesuje. Wielu z nas uczestniczy w licznych inicjatywach życia 
kulturalnego, także tego miasta i ma na to życie kulturalne szersze spojrzenie. Jeśli chcielibyście 
Państwo zdiagnozować to miasto dobrze, wiedzielibyście, że jest mnóstwo fantastycznych 
oddolnych inicjatyw, które toczą się z potrzeby przeżywania pewnych kulturalnych uniesień. 
Remedium na tą waszą płytką diagnozę, tego co się dzieje w kulturze, nie powinno być 
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powołanie kolejnej instytucji w postaci Rady, bo nie dojdziemy do niczego. Rozumiem, że 
chcielibyście powołać Radę, która będzie grupowała przedstawicieli różnych instytucji i która 
nakazywałaby Prezydentowi co ma w tym obszarze życia kulturalnego robić. Tym nie 
rozwiążecie niczego, a co najgorsze, być może spacyfikujecie to prawdziwe, oddolne życie 
kulturalne w naszym mieście. My zwracamy uwagę na to, że to życie kulturalne jest dużo 
szersze. Owszem, jesteśmy za tym, żeby pewne ciało dyskusyjne, deliberacyjne powołać  
w naszym mieście, ale nie po to, by było kolejną instytucją, nie po to, by koordynowało udział 
przedstawicieli w wydarzeniach kulturalnych, tylko po to, żeby umożliwiało dyskusję o życiu 
kulturalnym, żeby móc wymieniać się wiedzą, pomysłami, by debatować o tym, co jest lepsze, 
a co gorsze, jak to życie w naszym mieście pulsuje. Nie chcemy powołania Rady po to, by 
Prezydentowi, Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i szefom naszych 
miejskich jednostek kulturalnych mówić, co mają robić. Pomysł utworzenia Rzeszowskiej Rady 
Dialogu ds. Kultury był nasz i został zawłaszczony przez Klub Radnych PIS. To był nasz 
postulat, który zapisaliście w swojej uchwale, zmieniając ją tydzień temu. Wymieszaliście 
Państwo wszystko nie wiedząc po co i dlaczego. Otóż, my mówimy o tym dialogu po to, żeby  
w tej Radzie, czy ciele dyskusyjnym, byli przedstawiciele wielu środowisk naszego miasta 
działających w obszarze kultury, czy też zbliżonym do kultury, po to, by toczyła się tam zażarta 
dyskusja i by tam był dialog, który byłby inspiracją dla naszych instytucji kulturalnych.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Dokładnie 
przeanalizowałem wypowiedzi, które padły podczas debaty organizowanej przez Radnego Pana 
Konrada Fijołka i z pewną satysfakcją stwierdzam, że większość tych wypowiedzi odsłaniała 
słabości tego, w jaki sposób w Rzeszowie kierowane jest życie kulturalne ze strony miasta. Mam 
tu na myśli między innymi słabość tego życia kulturalnego na tle Krakowa, które odsłaniała 
Pani Katarzyna Olesiak – była Dyrektor Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
Rzeszowa, która doskonale znała te różnice. Padało też wiele innych zarzutów. Niektóre, muszę 
przyznać, chybione, ale to udowadnia, że odczucie słabości życia kulturalnego panuje zarówno 
w środowiskach, które przychodzą na nasze debaty, jak i na wasze debaty, czyli to się powtarza. 
Ranking pokazał, to co pokazał i nie ma co się oszukiwać. Rzeszów daje bardzo mało środków 
na kulturę. Czy wyjściem z tej sytuacji będzie to, że w następnym budżecie uchwalimy 3 lub  
4 mln zł więcej na kulturę, czy chociażby nawet 10 mln zł więcej? Obawiam się, że nie, bo przy 
tej skali niedoinwestowania, środki te zostaną wykorzystane na bieżące wydatki i ewentualnie 
zostanie zorganizowany kolejny duży koncert i nadal stan kultury będzie bardzo podobny. 
Dlatego wystąpiliśmy z pomysłem, niekoniecznie naszym, żeby powołać Rzeszowską Radę 
Kultury ds. Dialogu, która doradzi, w jakich kierunkach te środki wydawać i jak kierować tym 
życiem kulturalnym, na co kłaść akcenty, co wspomagać i które dziedziny są najważniejsze do 
tego, żeby móc je „rozruszać”. Właśnie po to chcemy tę Radę stworzyć. Zgadzam się  
z przedmówcą, że ta nazwa Rzeszowska Rada Dialogu ds. Kultury z naciskiem na słowo 
„Dialogu”, jest autorstwa Radnego Pana Konrada Fijołka, ponieważ Klub Radnych PIS 
proponował na początku, by była to Rzeszowska Rada Kultury.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  
w dyskusji powiedział, że dyskusja o tym, kto był autorem pomysłu utworzenia Rady, 
jest pozbawiona sensu. Dodał, że jeśli jest zgoda co do tego, że taką Radę należy 
powołać, należy porozmawiać o tym, jakie konkretne działania należy podjąć w tym 
temacie. 
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Radny Pan Robert Kultys – kontynuując wypowiedź powiedział: „Dlatego z satysfakcją 
stwierdziłem, że ten pomysł jest w jakimś sensie wspólny. Skoro ponad rok temu uchwaliliśmy 
Strategię Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do roku 2020, w której jest mowa o Radzie 
Kultury, to właśnie tymi zapisami  kierujemy się w naszym działaniu. Skoro Pan Prezydent do 
tej pory nie powołał tej Rady, to my proponujemy przyspieszenie prac nad jej powołaniem. Stąd 
jest nasz projekt uchwały. Równocześnie dementuję to, że Klub Radnych PIS przypisuje sobie 
autorstwo pomysłu powołania tej Rady. Rada jest ciałem, który wymyślono już dawno i to 
nawet nie w Rzeszowie, ale w innych miastach. My tylko proponujemy przyspieszenie jej 
powołania i stąd ten projekt uchwały.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – poinformował, że w ostatnich dwóch 
posiedzeniach Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji kultury miasta i wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że 
działania w kierunku utworzenia Rzeszowskiej Rady Kultury są zasadne. Podkreślił 
również, że pomysł ten jest tym bardziej zasadny z tego względu, że w Strategii 
Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do roku 2020 taką potrzebę wykazali sami 
mieszkańcy Rzeszowa. Zgodził się z Radnym Panem Marcinem Fijołkiem, iż ten 
projekt uchwały, jako narzędzie do utworzenia Rady należy oddać w ręce Pana 
Prezydenta. Zaapelował o to, by nie sprzeczać się o to, kto jest autorem pomysłu, gdyż 
jego zdaniem autorami są mieszkańcy. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zwrócił uwagę na to, że przedmiotowy projekt uchwały 
daje Radzie Miasta możliwość, żeby wspólnie, ponad podziałami coś zdziałać. Poparł 
wypowiedź Radnego Pana Roberta Kultysa w kwestii przypisywania sobie przez Klub 
Radnych PIS autorstwa pomysłu utworzenia Rady. Wyraził poparcie dla projektu 
uchwały, który jego zdaniem daje możliwość włączenia się wszystkich radnych do 
działań na rzecz kultury w Rzeszowie. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Pomysł powołania Rady zrodził się po debacie, 
która została zorganizowana w ramach Podkarpackiej Akademii Samorządowej im. Grażyny 
Gęsickiej i był wynikiem dyskusji ze środowiskami twórczymi i osobami, które brały udział  
w debacie. To uczestnicy debaty byli inspiratorami tego, żeby Rzeszowską Radę Kultury lub też 
Rzeszowską Radę Dialogu ds. Kultury, bo nazwa jest sprawą drugorzędną, utworzyć  
w mieście. Pragnę odwołać się do wypowiedzi Radnego Pana Konrada Fijołka i potwierdzić, że 
obecne tendencje w kulturze dążą do większej demokracji, a Rada te tendencje uosabia.  
W momencie, kiedy utworzymy ciało, które będzie przedmiotem debaty, powodujemy, że ten 
czynnik partycypacyjny skierowany do środowisk twórczych, będzie realizowany i taki jest nasz 
cel. Prawdą jest to, że Rzeszowska Rada Kultury jest inicjatywą, która została zgłoszona przez 
Klub Radnych PIS i jest inspirowana przez środowiska twórcze. Prawdą jest również to, że była 
o niej mowa w Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do roku 2020. To wszystko są fakty 
i każde z tych stwierdzeń jest prawdziwe. Zależy nam na tym, żeby wokół tego projektu 
jednoczyć, a nie dzielić. Aby nie próbować pomijać niektórych grup, które proponują jej 
utworzenie, czy próbować dezawuować nasz Klub jako ten, który jest jego autorem, mówiąc, że 
przywłaszczył go od kogoś innego. To nie ma tak naprawdę znaczenia. Naszym celem jest to, 
aby ta Rada powstała, by oddać głos środowiskom twórczym. Jeśli chcecie Państwo wokół tego 
toczyć jałową, polityczną, nic nie wnoszącą dyskusję, to możemy nawet przez godzinę 
debatować w takim kierunku, ale to nie miałoby sensu. Jest gotowy projekt, który wymaga tylko 
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tego, aby zagłosować za jego przyjęciem i tym samym dać Panu Prezydentowi 3 miesiące na 
powołanie Rady i niech ona zacznie funkcjonować. Zwlekanie przy tym projekcie i tej 
inicjatywie nikomu nie służy, a już tym bardziej nie służy rzeszowskiej kulturze.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 
głos w dyskusji wyjaśnił, iż autorem projektu uchwały był Radny Pan Marcin Fijołek, 
a Radny Pan Robert Kultys dokonał w nim poprawki. Powiedział: „Gdy 11 lat temu, po 
dłuższej przerwie miałem okazję odwiedzić Wrocław, byłem mile zaskoczony. Uczestniczyłem 
we wspaniałym koncercie w Narodowym Forum Muzyki – instytucji kultury, która powstała 
we współpracy Prezydenta Rafała Dutkiewicza z Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Pana Tadeusza to kolejna instytucja, którą 
zwiedziłem z wielką satysfakcją i uwagą. To interaktywne, nowoczesne muzeum. Kolejne to 
„Hydropolis” – centrum wiedzy o wodzie, gdzie wykorzystano różnorodne technologie 
multimedialne i interaktywne instalacje, w celu ukazaniu wody z różnych, fascynujących 
perspektyw. Chcę powiedzieć, że mając cały czas tego samego Prezydenta, w tym przypadku 
jest nim Prezydent Dutkiewicz, można przez lata tworzyć coś nowego. Nie odbierajcie Państwo 
możliwości głosu artystom, twórcom, którzy zainspirowali moich kolegów do sporządzenia 
projektu uchwały. Właśnie w tych wszystkich debatach chodziło o to, by to, co zostało zapisane 
w dokumencie pod nazwą: Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do roku 2020, 
przenieść na działanie i dać prerogatywy Prezydentowi do powołania Rzeszowskiej Rady 
Dialogu ds. Kultury i opracowania jej regulaminu. Tak naprawdę Pan Prezydent, przy pomocy 
swojego zastępcy i wydziału, ma tu wielkie pole do popisu. Możecie się tu Państwo wykazać, 
dajemy wam tę możliwość. Nie bójcie się Państwo słuchać artystów, animatorów kultury, 
twórców, publicystów, którzy piszą o kulturze, żebyśmy ożywili życie kulturalne Rzeszowa. 
Mam nadzieję, że będzie lepiej, a to jest dobry punkt startu. Chodzi o to, by tworzyć, a nie tracić 
czas na jałowe dyskusje.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 
ponownie głos w dyskusji, powiedział: „Jeśli mówimy o kulturze, to przedstawiając ten 
projekt uchwały, kulturalnie i elegancko należałoby powiedzieć, że w przedłożonym projekcie 
uchwały, zaczerpnięto z pomysłu Radnego Konrada Fijołka, po czym przedstawić nazwę i cel 
tego pomysłu. Autorzy projektu nie rozumieją sensu tego wszystkiego. My zwracamy uwagę 
na to, jaka jest rola tej Rady, jakie ma grupować środowiska, skąd ma czerpać inspiracje i do 
czego jest powołana. My cały czas poszukujemy i nadal będziemy poszukiwać różnych form 
wsparcia życia kulturalnego. Z naszej strony na pewno będziemy kłaść nacisk na to życie 
kulturalne, które toczy się gdzieś tam na dole, szukać możliwości wsparcia organizacji 
pozarządowych, realizacji ich pomysłów i pasji. Zaproponowaliśmy już pewne rozwiązania,  
w tym i finansowe, które zgłosiliśmy wstępnie do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. 
Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy chcę powiedzieć, że bardzo bym chciał, by  
przykładem Wrocławia została wybudowana w Rzeszowie instytucja na wzór Narodowego 
Forum Muzyki, które kosztowało prawie 500 mln zł i powstało za rządowe pieniądze. 
Zaznaczam, iż zdaniem Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa”, nie ma potrzeby podjęcia tej 
uchwały, gdyż jak usłyszeliśmy od Pana Stanisława Sienko – Zastępcy Prezydenta Miasta 
Rzeszowa, planowane jest utworzenie takiej Rady. Jeśli jednak uchwała ta miałaby być 
wyrazem jedności Rady Miasta, proponuję poprawkę.  Następnie w imieniu Klubu Radnych 
„Rozwój Rzeszowa” zaproponował poprawkę do projektu uchwały w sprawie 
ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących utworzenia 
Rzeszowskiej Rady Dialogu ds. Kultury polegającą na usunięciu zapisów w § 1 ust.  
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1 pkt 1.1. – „1.1. Przedłożeniu Radzie Miasta Rzeszowa w okresie do trzech miesięcy projektu 
uchwały, na mocy której zostanie powołana Rzeszowska Rada Dialogu ds. Kultury wraz  
z regulaminem jej działania.”, a w § 1 ust. 1 pkt 1.2. na początku dodać zdanie: „Powołaniu 
Rzeszowskiej Rady ds. Dialogu Kultury”. 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „W pełni 
popieram projekt powstania Rzeszowskiej Rady Kultury. Chciałbym w tym miejscu 
przypomnieć nazwiska osób, które były inicjatorami powołania tej Rady, a są to: Pan Lesław 
Wais i Pan Jerzy Dynia. Później powstała Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa,  
w której ta idea została zapisana i cieszę się z tego, że ona powróciła. Nie do końca natomiast 
wierzę w czystość idei Radnych Klubu PIS. Wyczułem również intencję, żeby się pastwić nad 
stanem rzeszowskiej kultury. Ja jestem człowiekiem kultury, muzykiem i zależy mi na tym, 
żeby w tej materii w Rzeszowie działo się jak najwięcej. Wierzę w to, że nakłady na kulturę będą 
większe. Cieszę się, że projekt uchwały daje Panu Prezydentowi możliwość zdecydowania jaki 
kształt, czy też nazwę będzie miała Rada. Nie zgadzam się natomiast ze zdaniem Radnych 
Klubu PIS, że z kulturą w Rzeszowie źle się dzieje.” 
Następnie zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Radnego Pana Sławomira Gołąba  
o zamknięcie dyskusji. 
 
 Ww. wniosek został przyjęty 13 głosami „za”, przy 3 głosach przeciw i bez 
głosów wstrzymujących. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ponownie 
sformułował poprawkę do § 1 omawianego projektu uchwały o treści: „Ustala się 
kierunki działania dla Prezydenta Rzeszowa polegające na powołaniu Rzeszowskiej Rady 
Dialogu ds. Kultury i sporządzeniu Regulaminu określającego zakres zadań, sposób wyłaniania 
oraz tryb pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

1) konsultacyjną i doradczą rolę Rady Dialogu ds. Kultury w zakresie rozwoju, wsparcia 
oraz koordynowania działań w obszarze życia kulturalnego Rzeszowa, w tym 
konsultowania planów budżetowych Miasta Rzeszowa w zakresie kultury, 

2) uwzględnienie w składzie Rady Kultury przede wszystkim przedstawicieli środowisk 
twórczych związanych ze społecznymi i komercyjnymi inicjatywami kulturalnymi – 
artystów, publicystów, animatorów i znawców kultury.” 

 
Radny Pan Marcin Fijołek – wyrażając sprzeciw wobec powyższej poprawki, 
uzasadnił, że pominięcie terminu utworzenia Rady mogłoby być źle odebrane przez 
środowiska twórcze. Powiedział: „Termin byłby narzędziem mobilizującym Pana 
Prezydenta do stosunkowo szybkich działań w tym zakresie. Mówię stosunkowo, ponieważ 
moim zdaniem, termin trzech miesięcy to wystarczający czas na przygotowanie regulaminu  
i powołanie Rady.” 
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem poprawki Pana Konrada Fijołka – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Poprawka została przyjęta 14 głosami „za”, przy 9 głosach przeciw. 
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Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały wraz z poprawką. 
 
Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta 

Rzeszowa dotyczących utworzenia Rzeszowskiej Rady Dialogu ds. Kultury wraz  
z przyjętą poprawką została przyjęta 21 głosami „za”, bez głosów przeciw, przy  
1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 21. 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 33 do 
protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu 
finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
2017 rok została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
 
ad 22. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rzeszowie przy  
ul. Marszałkowskiej 24 a (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, 
stanowi załącznik nr 34 do protokołu).    
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w imieniu Klubu Radnych PIS, 
powiedział: „Działka, o której mowa w projekcie uchwały ma bardzo dobrą lokalizację  
i rozumiem argumentację tych Państwa, którzy są za jej przeznaczeniem na nowoczesne 
budownictwo, które mogłoby być wizytówką Rzeszowa. Proszę jednak Radę Miasta  
o rozważenie innego podejścia do tej kwestii. Rozmawiamy o działce, która jest zabudowana,  
a mianowicie znajduje się na niej budynek szkoły podstawowej, która funkcjonowała do roku 
2013. Jako członek Komisji Edukacji wraz z Radnymi wizytowałem tę szkołę w 2016 roku  
i mam wiedzę na temat stanu tego budynku. Chciałbym by Rada Miasta uwzględniła prośbę 
skierowaną do Miasta przez Zgromadzenie Sióstr Prezentek o pomoc w sprawie utworzenia  
w Rzeszowie szkoły podstawowej ośmioklasowej. Od wielu lat w Rzeszowie funkcjonuje 
gimnazjum i liceum sióstr Prezentek, a szkoły te mają bardzo dobre wyniki. To nie dotyczy 
tylko ocen, ale mają bardzo dobre osiągnięcia w kształtowaniu charakterów, postaw 
obywatelskich i patriotycznych młodzieży. Siostry proszą o pomoc i umożliwienie wynajęcia 
obiektu, który mógłby być przeznaczony na tę szkołę. W związku z przeprowadzaną reformą 
szkolnictwa, Miasto odpowiedziało siostrom, że nie dysponuje takim obiektem. Szkoła przy  
ul. Marszałkowskiej spełnia wszelkie kryteria w tym względzie. Jest to budynek z 1961 roku  
i funkcjonował do 2013 r. W 2015 r. powstał raport z pomiarów termograficznych na zlecenie 
miasta Rzeszowa, którego głównym celem było sprawdzenie kwestii termicznych. Raport 
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wskazał, że stan tego budynku jest bardzo dobry. Reasumując, proszę, by nie głosować za 
przyjęciem tej uchwały i podjąć rozmowy z siostrami w tej sprawie.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – przypomniała, że Rada Miasta już od ponad pół 
roku debatuje nad tym spornym tematem. Dodała, że społeczność lokalna i Rada 
Osiedla 1000 – lecia zgłosiła swoje postulaty w tym względzie. Wyraziła opinię, że 
najlepszym rozwiązaniem dla tego terenu byłoby opracowanie miejscowego planu 
szczegółowego, który uwzględniłby potrzeby mieszkańców i rozwiązał sprawy 
komunikacyjne, a dopiero potem należałby przeznaczyć działkę do sprzedaży.  
 
Radny Pan Bogusław Sak – poinformował, że mieszkańcy Osiedla 1000 – Lecia 
obawiają się, że sprzedaż działki w drodze przetargu nieograniczonego spowoduje 
możliwość jej nabycia przez dowolny podmiot. Wyjaśnił, że mieszkańcy obawiają się 
wysokości budynku i sposobu dojazdu do nieruchomości. Powiedział także, że na tym 
terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, więc na 
podstawie warunków zabudowy może zostać wydana każda decyzja co do sposobu 
zagospodarowania tego terenu. Dodał, że w związku z powyższym Komisja 
Gospodarki Komunalnej przygotowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zamianę nieruchomości ze Spółką Developres z przeznaczeniem terenu pod 
budownictwo mieszkaniowe. Powiedział: „Pojawiają się różne pomysły co do 
zagospodarowania tego terenu, ale mieszkańcy chcieliby aby sytuacja była klarowna i żeby nie 
zaburzyć istniejących warunków i obecnego sposobu ich zamieszkania, a przypomnę, że oni już 
od 60 lat zamieszkują w tym rejonie.” 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Pochylaliśmy 
się już wielokrotnie nad tematem zagospodarowania tego terenu, ale w dalszym ciągu ta kwestia 
pozostawia wiele wątpliwości. Teren ten ma wielką wartość, ale przy tym należy mieć na 
względzie potrzeby dzieci i młodzieży. W dniu dzisiejszym widzimy, że w potrzebie znalazła 
się szkoła sióstr Prezentek, które chcą w tym budynku zorganizować ośmioklasową szkołę 
podstawową. Po wielokrotnych wizytach w tym miejscu, stwierdzam, że budynek ten nadaje 
się do celów oświatowych, dlatego ja wspieram te działania, by przeznaczyć go właśnie na cel 
oświatowy. Z tego co wiem, również inne instytucje oświatowe są zainteresowane tym 
budynkiem, ponieważ nie mają miejsca by kształcić dzieci, młodzież, czy też nawet studentów. 
Wiem, że takie potrzeby zostały już przez te instytucje zgłoszone.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
wypowiedzi Radnego Pana Bogusława Saka, powiedział: „Moim zdaniem jedynym 
pewnym sposobem na zabezpieczenie oczekiwań mieszkańców jest uchwalenie Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. Państwo opieracie swoje nadzieje na tym, że podmiot,  
z którym chcielibyście zamienić działki jest wiarygodny. Ja tego nie kwestionuję, ale życie 
gospodarcze ma swoje prawa. Może się zdarzyć, że ten podmiot będzie miał kłopoty finansowe 
lub uzna, że nie jest w stanie podołać tej inwestycji i prawdopodobnie sprzeda tę nieruchomość. 
Wtedy pozostanie już tylko wystąpienie o warunki zabudowy, zgodne z intencjami nowego 
właściciela i pozwolenie na budowę. Dlatego moim zdaniem powinniśmy dać Panu 
Prezydentowi wyraźny sygnał, że pierwszy krok, który należy zrobić dla zagospodarowania 
tego terenu to przystąpienie do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Po tym przystąpieniu można podjąć decyzję o sprzedaży przetargowej,  
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a następnie, jak już pojawi się nowy nabywca, Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa może 
przygotowywać plan w porozumieniu z inwestorem i uwzględniając opinię Radnych, Rady 
Osiedla i mieszkańców. Plan będzie kompromisem, bo przecież nie da się spełnić wszystkich 
oczekiwań, bo to nie jest możliwe w takim miejscu. To jest przewidziana przez ustawodawcę 
droga zagospodarowywania tego typu miejsc. Nadmienię, że rozmawiałem z rektorem 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, który również jest zainteresowany tym terenem, a właściwie 
budynkiem, który się na nim znajduje, z przeznaczeniem na Wydział Medyczny.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos 
w dyskusji, powiedział: „Chciałbym odnieść się do aspektu, który poruszył Radny Pan 
Grzegorz Koryl oraz Radna Pani Grażyna Szarama. Okazuje się, że zmiana w edukacji nie jest 
jednak idealna. Uważam, że jeśli reforma edukacji w jakiś sposób wpędziła w kłopoty szkołę 
sióstr Prezentek, to stało się niedobrze i należałoby im pomóc, to jednak mój sprzeciw budzi to, 
że to ma się dziać kosztem majątku samorządu. Skoro Skarb Państwa wpędził w kłopoty szkołę, 
to niech Skarb Państwa spróbuje pomóc. Ma przecież swoje zasoby, nieruchomości i ja się nie 
zgadzam, żeby z majątku Miasta wspierać i tym samym ponosić kolejne koszty reformy. Stąd 
uważam, że powinniśmy mimo wszystko postępować z troską o majątek miasta.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – ad vocem powiedział: „Szkoła sióstr Prezentek nie została 
wpędzona w żadne kłopoty, bo wspaniale funkcjonuje zarówno gimnazjum, jak i liceum. Siostry 
chcą po prostu stworzyć nową szkołę w Rzeszowie, dającą możliwość zwiększenia oferty 
edukacyjnej. Tu wchodzi w grę odpłatne wynajęcie tego budynku.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Cieszę się, że podczas tej dyskusji padło wiele 
konkretnych rozwiązań dla omawianego problemu. Zarówno pomysł Radnego Pana Grzegorza 
Koryla i Radnej Pani Grażyny Szaramy odnośnie przeznaczenia tego terenu dla sióstr 
Prezentek jest bardzo istotny, jak również głos Radnej Pani Jolanty Kaźmierczak i Pana 
Andrzeja Deca – Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa odnośnie potrzeby sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest zasadny. Jednak w tym ostatnim 
przypadku mam wątpliwości, czy działka nie jest za mała. Według mojej opinii, plany powinny 
być sporządzane dla dużych przestrzeni. Sporządzanie planów dla małych działek ma sens 
wtedy, kiedy ratujemy jakiś ważny, integralny obszar np. przy Rynku. Natomiast sporządzanie 
planu dla developera, może skończyć się na tym, że developer najpierw przedstawi swój projekt, 
a potem zasady tego projektu będą wpisane w plan, więc mam tu pewne wątpliwości. Chciałbym 
Państwu zaproponować jeszcze jeden sposób widzenia, który też warto przy tej sprawie 
rozpatrzeć. Rozmawiamy o przyszłości bardzo ważnej lokalizacyjnie działce w Rzeszowie. Jest 
to działka przy ul. Marszałkowskiej, jednej z sześciu głównych najazdowych tras Rzeszowa. To 
jest tworzenie przyszłości tej działki i jednocześnie jest to tworzenie wizerunku głównej 
przestrzeni miasta. Uważam, że dla przyszłości przestrzeni miasta, w tamtym miejscu 
powinien stanąć w miarę wysoki budynek, który stworzyłby pierzeję urbanistyczną  
ul. Marszałkowskiej. Przyjrzyjcie się Państwo tej ulicy. Po obu jej stronach są wysokie bloki  
i tam pasowałoby uzupełnienie zabudowy poprzez np. ośmiokondygnacyjny budynek od strony 
ulicy. Uważam, że ze strony przestrzennej jest to zasadny sposób myślenia o tym miejscu. 
Gdyby pójść tym tropem, to jest kilka dróg. Dzisiaj została zaproponowana droga przetargu, 
która jest dobra dla miasta pod tym względem, że zgłoszą się oferenci i Miasto sprzedając ten 
teren zyska dużą kwotę, gdyż działka jest bardzo atrakcyjna. Minusem tego rozwiązania jest to, 
że Miasto tak naprawdę ma ograniczone możliwości wpływania na to, co tam powstanie, biorąc 
pod uwagę to, że nie wiadomo kto tę działkę kupi. Drugie rozwiązanie, o którym mówił Radny 
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Pan Bogusław Sak ma też swoje plusy, bo w przypadku zamiany można trochę mocniej 
wpływać na to, jaka będzie tam powstawała zabudowa. W takim przypadku uzgadnia się  
z inwestorem cenę. Natomiast w przetargu, jeśli inwestor wyda przykładowo 6 mln zł, to będzie 
musiał tę kwotę podzielić przez np. 450 zł i wynik da mu liczbę powierzchni użytkowej 
mieszkalnej i to będzie zapewne kilkanaście tysięcy m² powierzchni użytkowej mieszkalnej, czyli 
dość duży obiekt. Natomiast jeżeli Miasto w drodze zamiany uzgodni trochę niższą wartość tej 
zamiany, to wtedy może doprowadzić do pewnych negocjacji w kwestii wydania decyzji  
o warunkach zabudowy odnośnie niższej intensywności zabudowy. Pod tym kątem jest to plus. 
Wadą tego rozwiązania jest niestety to, że wtedy Miasto już wskazuje konkretnego inwestora,  
z którym będą toczyły się rozmowy o zamianie. Pod tym względem przetarg wydaje się lepszym 
rozwiązaniem. Jednocześnie, zgłasza się coraz więcej podmiotów chętnych na tę działkę, ale 
chętnych, którzy nie zamierzają jej kupić. Uważam, że im dłużej będziemy na ten temat 
dyskutowali, to lista chętnych na tę działkę, będzie się wydłużała. Mam wątpliwości czy jest to 
dobre rozwiązanie myśląc o przyszłości przestrzeni tego miejsca.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – ad vocem powiedziała: „Zamiana działek nie daje 
żadnej pewności, co w tym miejscu inwestor faktycznie zrealizuje. Przykładem jest zamiana 
terenu przy ul. Dekerta obok Grand Hotelu, gdzie miał powstać parking podziemny i nie 
powstał.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
poinformował, że w dniu wczorajszym zapoznał się ze wstępnymi informacjami 
Uniwersytetu Rzeszowskiego odnośnie nowych pomysłów związanych z tym 
terenem. Powiedział, że ten pomysł jest na tyle istotny, że wiąże się z kształceniem 
lekarzy. Poprosił Radę Miasta o niepodejmowanie omawianej uchwały. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – poparł wypowiedź Radnego Pana Grzegorza 
Koryla i Pana Andrzeja Deca – Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i w świetle 
przedstawionych w dyskusji argumentów, zaapelował o to, by Rada Miasta nie 
podejmowała przedmiotowej uchwały. 
 
Radna Pani Danuta Solarz – zwróciła uwagę na to, że tak naprawdę chodzi o budynek 
po dawnej szkole i zaznaczyła, że w obliczu tego, że są chętni na wynajęcie tego 
budynku na cele oświatowe, należy rozważyć możliwość jego wykorzystania przez 
Uniwersytet Rzeszowski na Wydział Medyczny. Dodała także, że za tym 
rozwiązaniem przemawia również bliskość Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej. 
 
Radny Pan Waldemar Wywrocki – wyraził poparcie dla pomysłu wykorzystania 
budynku przez Uniwersytet Rzeszowski lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił wniosek o skierowanie przedmiotowego projektu 
uchwały do ponownego przeanalizowania przez Komisję Gospodarki Komunalnej  
i Komisję Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 
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Przystąpiono do głosowania nad powyższym wnioskiem. 
 
Wniosek został przyjęty 21 głosami „za”, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym. 
 
Dalszą część obrad prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Rzeszowa. 
 
ad 23. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 35 do protokołu).    
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie,  
16 głosami „za”. 
 
ad 24. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Spacerowej (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 36 do protokołu).    
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych 
w Rzeszowie przy ul. Spacerowej została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 
 
ad 25. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Jasińskiego, Zygmunta I Starego, Rolniczej, 
Staromiejskiej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi 
załącznik nr 37 do protokołu).    
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 
w rejonie ulic: Jasińskiego, Zygmunta I Starego, Rolniczej, Staromiejskiej została 
przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
ad 26. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 



42 
 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego (projekt uchwały, wraz 
z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 38 do protokołu).    
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 
 
ad 27. 
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 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 39 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  
17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 28. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Staromiejskiej, Miłocińskiej, Przy Torze, 
Kwiatkowskiego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi 
załącznik nr 40 do protokołu).    
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 
w rejonie ulic: Staromiejskiej, Miłocińskiej, Przy Torze, Kwiatkowskiego została 
przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
 
ad 29. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości przy al. Armii Krajowej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  
i załącznikiem, stanowi załącznik nr 41 do protokołu). Następnie zgłosił 
autopoprawkę do § 1 przedmiotowego projektu uchwały polegającą na dodaniu przed 
sformułowaniem: „działki nr 164/6 obr. 209” słowa „części” oraz autopoprawkę do 
uzasadnienia do projektu uchwały o treści: „Ustanowienie prawa służebności przechodu  
i przejazdu przez część działki nr 164/6 obr. 209 (…)” 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  
al. Armii Krajowej wraz z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami 
„za”. 

 
ad 30. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 
załącznik nr 42 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 
 
ad 31. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ulicach: Siemaszkowej, Wiktora, Warneńczyka, 
Wioślarskiej, Bełzy, Leśnej, Cienistej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami, stanowi załącznik nr 43 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 
przy ulicach: Siemaszkowej, Wiktora, Warneńczyka, Wioślarskiej, Bełzy, Leśnej, 
Cienistej została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 
 
ad 32. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej przy ul. Dąbrowskiego  
w Rzeszowie, na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „EMAUS” wraz  
z pozwoleniem na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży oraz wyrażenia zgody na 
odpłatne obciążenie nieruchomości (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami, stanowi załącznik nr 44 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
zabudowanej położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie, na rzecz Kościoła 
Zielonoświątkowego Zbór „EMAUS” wraz z pozwoleniem na udzielenie bonifikaty 
od ceny sprzedaży oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości 
została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
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ad 33. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości przy ul. Bulwarowej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami, stanowi załącznik nr 45 do protokołu). Następnie zgłosił 
autopoprawkę do § 1 przedmiotowego projektu uchwały polegającą na dodaniu przed 
sformułowaniem: „działki nr 1479 obr. 207” słowa „części” oraz autopoprawkę do 
uzasadnienia do projektu uchwały o treści: „Ustanowienie prawa służebności przechodu  
i przejazdu przez część działki nr 1479 obr. 207 (…)” 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  
ul. Bulwarowej została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
 
ad 34. 
Radny Pan Wiesław Buż – przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia 
na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r. (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 46 do protokołu). 
Następnie zgłosił 3 autopoprawki: 

1. W § 3 ust. 1 załącznika Nr 1 „Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok” na końcu zdania wykreśla się 
kropkę i dodaje się sformułowanie: „i są zlokalizowane na terenie, na którym gmina 
zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne.” 

2. § 3 ust. 2 załącznika Nr 1 „Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok” otrzymuje nowe brzmienie: 
„2. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które: 
1) dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa  
w Ustawie o systemie oświaty, 
2) dotyczą budynków i lokali będących własnością Miasta, w których prowadzona jest   
działalność komercyjna, 
3) zakładają tylko wykonanie dokumentacji technicznej.” 

3. W pkt 8 załącznika Nr 4 „Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.” ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W tych 
punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 5, 6, 7 czerwca 2017 r. w godzinach od 
15:00 do 19:00.” 

Powiedział: „Jak Państwo zapewne zauważyli, zmiany w omawianym projekcie uchwały dążą 
zdecydowanie do tego, by głosowanie odbywało się głównie za pomocą internetu. Zmiana ta 
została wymuszona między innymi stanowiskiem Wojewody Podkarpackiego dotyczącym 
zbierania kart do głosowania. Jednocześnie doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego nie 
chciała ograniczać głosowania mieszkańcom, którzy nie mają możliwości oddawania głosu 
przez internet, lub tego nie potrafią, dlatego ustalono punkty do głosowania, gdzie będzie można 
oddać głos w tradycyjny sposób, wrzucając kartę do urny. Pierwotnie projekt uchwały zakładał 
1 dzień na głosowanie w siedzibach Rzeszowskiego Domu Kultury i siedzibach Rad Osiedli. 
Zgodnie uznaliśmy, że jeden dzień to zbyt mało, więc proponujemy trzy dni. W wyniku 
konsultacji z różnymi środowiskami ustalono, by w Kategorii I zmniejszyć kwotę z 1,5 mln zł 
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na 1 mln zł. Jednocześnie przesunęliśmy z tej Kategorii kwotę w wysokości 500 tys. zł  
w rozbiciu na: 400 tys. zł na zadania w Kategorii II i 100 tys. zł na zadania w Kategorii III.  
W Kategorii II zwiększyliśmy również wartość końcową zadania do 180 tys. zł, a w Kategorii 
III zaproponowaliśmy by zadania nie mogły przekroczyć 50 tys. zł. Odnośnie ostatniej zmiany, 
wsłuchaliśmy się w głos mieszkańców, którzy twierdzili, że taka kwota jest wystarczająca do 
realizacji zadań tzw. „miękkich”, więc tym samym większa ilość tego typu zadań będzie miała 
szansę realizacji. Jeśli chodzi o to, kto może zgłaszać zadania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, dokonaliśmy wykreślenia Rad Osiedli nie pozbawiając ich tym samym 
możliwości zgłaszania zadań. Zadania mogą być zgłaszane przez 15 mieszkańców Rzeszowa, 
więc Rady Osiedli bez trudu dokonają takiego zgłoszenia, co również nie wyklucza tego, że 
Przewodniczący Rady Osiedla może pod takim wnioskiem złożyć swój podpis jako kierujący 
danym projektem. W trakcie konsultacji pojawił się postulat organizacji pozarządowych, które 
domagały się prawa zgłaszania zadań. Komisja nie przychyliła się do tej propozycji, ponieważ 
Budżet Obywatelski jest dla mieszkańców Rzeszowa. Dla wszystkich są równe szanse. 
Spotkałem się z sytuacjami, że mieszkańcy nie uczestniczyli w podejmowaniu decyzji odnośnie 
zgłaszania zadań przez Rady Osiedli. Budżet staje się poprzez tę zmianę dla mieszkańców i tym 
samym nie dopuści do zarzutów, które również się pojawiały, że Budżet Obywatelski jest dla 
Rad Osiedli, Rady Miasta i samego Miasta.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – nawiązując 
do artykułu prasowego pt. „Duże zmiany w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Internet 
w roli głównej” poprosił o rozwinięcie tematu i wyjaśnienie przyczyn, dlaczego 
głosowanie będzie się odbywać głównie internetowo. Zwrócił się również z prośbą  
o wyjaśnienie, dlaczego osoby zamieszkujące na terenie miasta Rzeszowa, lecz nie 
zameldowane, mogą oddawać głos w ramach Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Kolejno przywołał niedawną wypowiedź Radnego Pana Wiesława 
Buża: „Nie może być tak, że ktoś stoi w niedzielę przed kościołem i zbiera karty z wrażliwymi 
danymi na ulicy.” i poprosił o rozwinięcie tej myśli. Wyraził także wątpliwość co do 
pomysłu wyeliminowania budynków szkół z Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego oraz wykonania dokumentacji technicznej w ramach Rzeszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Odnośnie ostatniego aspektu, powiedział: „Pamiętam  
z poprzednich edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, iż w przypadku zadań, których 
realizacja nie mieściła się w ciągu jednego roku budżetowego, wykonanie dokumentacji 
technicznej było dobrym rozwiązaniem, gdyż po jej wykonaniu można było wnioskować  
w kolejnym roku o kontynuację tego zadania na bazie wykonanej dokumentacji.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – odnosząc się do ostatniej kwestii poruszonej przez 
przedmówcę, powiedział: „W tej kwestii nic się nie zmieniło. Do tej pory realizacja zadania 
musiała się zmieścić w ciągu jednego roku budżetowego i komisja nie dopuszczała wykonania 
jedynie dokumentacji. Teraz to po prostu doprecyzowaliśmy w omawianym projekcie uchwały. 
Często zdarzało się, że na zgłoszone zadnie, była już wykonana dokumentacja. Dlatego nie ma 
tutaj żadnego ograniczenia. Ponadto wygrane zadanie na sporządzenie dokumentacji w jednym 
roku nie dawało gwarancji, że w kolejnym roku zadanie związane z realizacją tej dokumentacji 
zostanie przyjęte w głosowaniu. Jeśli chodzi o moją wypowiedź odnośnie zbierania podpisów 
pod kościołem, to być może się przejęzyczyłem, gdyż kościół mi w niczym nie przeszkadza. 
Chodziło mi o zbieranie kart do głosowania bez zabezpieczeń danych osobowych w nich 
zawartych. Równie dobrze mogłem powiedzieć o zbieraniu kart na bulwarach, czy placach 
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zabaw. Przepraszam za te słowa, bo uważam, że w każdym miejscu należy prowadzić kampanię 
promocyjną zadań, wszędzie tam, gdzie spotykają się mieszkańcy, niezależnie od ich 
zainteresowań, czy wyznania. Nie miałem tu żadnej złej intencji. Odnośnie kwestii 
zameldowania mieszkańców, chcę powiedzieć, że zapis ten został umieszczony po konsultacjach 
prawnych, gdyż ustawa o samorządzie gminnym mówi jasno, że konsultacje muszą być 
skierowane do mieszkańców miasta i nie można ich ograniczać do mieszkańców, którzy 
posiadają meldunek na terenie miasta. Ponadto głosowanie internetowe będzie weryfikowane 
na podstawie zbioru danych osobowych zawartych w Wydziale Spraw Obywatelskich. Jak już 
wcześnie mówiłem, jeśli ktoś nie będzie mógł zagłosować internetowo, może oddać głos za 
pomocą karty do głosowania w punktach wymienionych w projekcie uchwały, poszerzonych 
zresztą o siedziby Rzeszowskiego Domu Kultury i siedziby Rad Osiedli. Głosowanie  
w punktach ograniczy dotychczasowe zbieractwo kart, gdyż głosujący odda kartę 
uprawnionemu do ich zbierania pracownikowi Urzędu Miasta, który je prawidłowo 
zabezpieczy i dostarczy do miejsca, gdzie również będą chronione. Do tej pory, gdy były 
zbierane przez Rady Osiedli, nie było wiadomo, kto nimi dysponował i co się  
z nimi tak naprawdę działo. Chcemy uniknąć tych wątpliwości wpisując się w stanowisko 
Wojewody dotyczące konsultacji.” 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – zgłosił poprawkę w § 3 ust. 1 załącznika Nr 1 „Zasady 
i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 
rok” polegającą na zmianie zapisu: „1. Proponowane zadania muszą mieścić się  
w ustawowym katalogu zadań miasta Rzeszowa, a ich realizacja winna zamknąć się w ramach 
jednego roku budżetowego” na zapis o następującej treści: „1. Proponowane zadania muszą 
mieścić się w ustawowym katalogu zadań miasta Rzeszowa, a ich realizacja winna zamknąć się 
w ramach dwóch lat budżetowych.” Wyjaśnił, że w Szczecinie, jak i w Opolu nie ma 
takiego ograniczenia, tylko Rzeszów posiada zapis o zamknięciu realizacji zadań  
w ciągu 1 roku budżetowego. Dodał, że jeśli jakieś miasto posiada zapis ograniczający 
czas realizacji zadań, to są to zazwyczaj 2 lata. Przypomniał również, że 
doświadczenia lat ubiegłych pokazują, iż przez ten zapis, połowa zgłoszonych zadań, 
nie miała szans realizacji. Powiedział: „Doprowadziliśmy do tego, że w tamtym roku 
wszystkie zadania z II Kategorii zostały zakwalifikowane do realizacji, ponieważ nie było 
rywalizacji między zadaniami.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się 
do wypowiedzi przedmówcy powiedział, że pomimo tego, iż wszystkie zadania  
z Kategorii II zostały przyjęte, to rywalizacja pomiędzy zadaniami była, czego 
dowodzi rosnąca liczba głosów oddawana na poszczególne zadania przez 
mieszkańców. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – również odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana 
Waldemara Kotuli powiedział, że z protokołów z poprzednich edycji Rzeszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego wynika, iż była duża rywalizacja pomiędzy zadaniami. 
Powiedział: „Pomimo wielu zadań poddanych pod głosowanie, większość z nich otrzymywała 
ponad 1000 głosów, zwłaszcza, że nikt do końca nie wiedział, że środki, które nie zostały 
wykorzystane w Kategorii I, zostaną przeniesione do Kategorii II i tym samym to spowodowało, 
że nie odpadło żadne zadanie z Kategorii II. Dyskutowaliśmy podczas posiedzeń Komisji na 
temat realizacji zadań w ciągu 1 roku budżetowego. Tylko Radny Pan Waldemar Kotula miał 
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odrębne zdanie na ten temat, a pozostali członkowie Komisji stali na stanowisku, że należy 
podtrzymać zapis odnośnie 1 roku. Sytuacje odrzucenia zadań z powodu braku możliwości 
realizacji zadań w ciągu 1 roku budżetowego miały faktycznie miejsce, ale tylko w przypadku 
tych zadań, których nie można było w żaden sposób zrealizować w ciągu 1 roku. Działo się to  
z powodu wielorakich utrudnień typu istniejące już instalacje podziemne, których przebudowa 
wymagałaby czasochłonnych ustaleń z ich właścicielami. Rzeszowski Budżet Obywatelski jest 
obecnie tak skonstruowany, żeby zrealizować te pomysły o takiej wartości, które wskazujemy. 
Wydaje nam się, że tych pomysłów za rok, bądź w kolejnym roku, zacznie brakować, ale Budżet 
Obywatelski to ma właśnie na celu – realizację tych zadań, które da się szybko przeprowadzić.” 
 
Radna Pani Maria Warchoł – zabierając głos w dyskusji, wyraziła opinię, że 
przedstawione przez Radnego Pana Wiesława Buża zmiany w zakresie regulaminu  
w większości są zasadne i zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, szczególnie  
w zakresie wysokości środków w poszczególnych kategoriach zadań. Natomiast jeśli 
chodzi o zastrzeżenia, co do pracy niektórych Rad Osiedli w zakresie wniosków  
i sposobu ich zgłaszania, wyraziła swoje niezadowolenie i ubolewanie. Powiedziała: 
„Uważam, że większość Rad Osiedli solidnie pracowała i zgłaszała wnioski po długiej dyskusji. 
W każdej chwili były możliwe do wglądu protokoły z posiedzeń Rad Osiedli. Nie zgadzam się  
z tym, żeby wszystkie Rady Osiedli oceniać tak samo i stawiać w złym świetle. Jest to szczególna 
utrata wiarygodności dla tych Rad Osiedli, które zostały niedawno wybrane.” Następnie 
zgłosiła poprawkę w pkt 8 załącznika Nr 4 „Lista punktów do głosowania w sprawie 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.” polegającą na zmianie brzmienia 
ostatniego zdania: „W tych punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 5, 6, 7 czerwca 2017 
r. w godzinach od 15:00 do 20:00.” Powiedziała, że wydłużenie czasu głosowania do 
godz. 20:00 umożliwi większej liczbie mieszkańców oddanie głosów w wyznaczonych 
do głosowania punktach. 
 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – poinformował, że filie 
Rzeszowskiego Domu Kultury i tak pracują do późnych godzin, ponieważ odbywają 
się w nich zajęcia. Powiedział, że Urząd dołoży starań by osoby, które pracują  
w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury, mogły przyjmować od mieszkańców karty 
do głosowania, a w tych miejscach, gdzie będzie konieczność oddelegowania 
pracownika, zostanie zorganizowana obsługa do godz. 20:00. 
 
Radny Pan Stanisław Ząbek  - zabierając głos w dyskusji, poparł zasadność 
autopoprawek Radnego Pana Wiesława Buża oraz poprawki Radnej Pani Marii 
Warchoł. Zaznaczył jednocześnie, że nie należy rozbudowywać Rzeszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego do dużych rozmiarów, a Rada Miasta powinna się 
szczególnie skupić na potrzebach osiedli niedawno przyłączonych do Rzeszowa. 
Dodał, że wnioski mieszkańców tych osiedli powinny być szczególnie traktowane  
i mieszkańcy tych osiedli powinni mieć możliwość głosowania nie tylko przez 
internet, ale także poprzez wypełnianie kart do głosowania. Zgłosił potrzebę 
uruchomienia punktu konsultacyjnego, który by działał w trakcie głosowania, 
potrzebę uproszczenia procedur dotyczących głosowania i zorganizowania spotkania 
z Radami Osiedli w celu przeprowadzenia instruktażu odnośnie zasad zgłaszania 
wniosków i głosowania. 
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Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – zabierając ponownie głos  
w dyskusji, poruszył kwestię informacji dla mieszkańców odnośnie Rzeszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Przypomniał, że w Urzędzie funkcjonuje infolinia dla 
mieszkańców, pod którą każdy mieszkaniec będzie mógł otrzymać wszelkie 
informacje odnośnie zmian w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Jednocześnie 
zwrócił uwagę na to, że w związku z zapowiedzią zaostrzenia przepisów odnośnie 
ochrony danych osobowych, po ustaleniu zasad głosowania, konieczne będzie 
zorganizowanie szkolenia dla osób, które będą zbierały karty do głosowania  
z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji na temat zabezpieczenia danych 
osobowych zawartych w kartach. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział, że przedmiotowy projekt uchwały jest 
wynikiem kompromisu, który został zawarty w Komisji. Dodał, że Komisja nie była 
zgodna jedynie co do kwestii poruszonej przez Radnego Pana Waldemara Kotuli. 
Wyraził zadowolenie z faktu zwiększenia kwot na zadania z Kategorii II i Kategorii 
III, bo zadania z tych kategorii dają mieszkańcom możliwość zaproponowania tych 
potrzeb, które w budżecie miasta często nie znajdują miejsca. Odnośnie kwestii 
ochrony danych osobowych, poruszonej przez Pana Marcina Stopę – Sekretarza 
Miasta Rzeszowa poinformował, że prace Komisji zmierzały do tego, by karty do 
głosowania przyjmowane były przez pracowników Urzędu Miasta, z założeniem, że 
będą to osoby kompetentne i przeszkolone w tym zakresie. Dodał, że w celu 
zabezpieczenia danych osobowych, Komisja zdecydowała by wykreślić z kart do 
głosowania rubrykę na nr PESEL. Powiedział: „To spowodowało sporą zmianę, ponieważ 
do tej pory karty do głosowania zbierali społecznicy działający w Radach Osiedli, obecnie 
mieszkańcy, którzy nie zagłosują przez internet, będą musieli osobiście udać się do punktu 
głosowania, co będzie zapewne dla nich sporym utrudnieniem.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – podziękował członkom doraźnej Komisji ds. 
Budżetu Obywatelskiego za przygotowane zmiany, które jego zdaniem idą w dobrym 
kierunku. 
 
Radny Pan Janusz Micał – pozytywnie wyraził się na temat zaproponowanego 
projektu uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – odnosząc się do propozycji Radnego Pana 
Stanisława Ząbka dotyczącej spotkania z przedstawicielami Rad Osiedli 
poinformował, że takie spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Ratusza. Dodał, że w tym 
spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
Zaznaczył, że praca Komisji zmierzająca na udoskonaleniu zasad, oparta była  
w szczególności na doświadczeniu z poprzednich edycji Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Poprosił Panią Janinę Filipek – Skarbnika Miasta Rzeszowa o opinię 
w sprawie propozycji zmiany zapisu dotyczącego realizacji zadań w ciągu 1 roku 
budżetowego na 2 lata budżetowe. 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: „Budżet 
Obywatelski był do tej pory jednoroczny, ale zdarzały się takie sytuacje, przykładem jest 
zagospodarowanie terenów na Osiedlu Krakowska – Południe, w których zadanie zostało 
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przyjęte do realizacji, nie zostało zrealizowane, ale nie przepadło. Pomimo trudności w jednym 
roku, zostało ono przywrócone do budżetu Miasta. Myślę, że traktowanie zadań jednorocznie 
jest dobrym podejściem, natomiast jeśli będą takie sytuacje, o których mówiłam wcześniej, 
można je zrealizować w ramach wydatków niewygasających lub przenieść na rok kolejny 
umieszczając stosowny zapis w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Dziękuję całej Komisji za ciężką pracę. Sam uczestniczyłem w konsultacjach i w posiedzeniu 
Komisji. Tych pomysłów na zmiany i poszukiwań dobrych rozwiązań było mnóstwo,  
a znalezienie się w tym wszystkim było trudnym zadaniem. Szczególnie chciałbym podziękować 
Radnemu Panu Wiesławowi Bużowi – Przewodniczącemu doraźnej Komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego, który wykonał tytaniczną pracę. Mam głębokie przekonanie, że nasz Budżet 
Obywatelski będzie bezpieczny, jeśli chodzi o dane osobowe mieszkańców, a jednocześnie 
bardziej obywatelski i świadomy, zachęcający mieszkańców, by jeszcze bardziej interesowali się 
tym, co się w mieście dzieje, a zarazem idący z duchem nowoczesności w relacji administracja 
– obywatel. Te nowe mechanizmy zaproponowane w projekcie uchwały są bardzo ciekawe  
i myślę, że będziemy się mogli nimi chwalić w całej Polsce niezależnie od tego, jak mieszkańcy 
zechcą z tego narzędzia skorzystać w tym roku.” 
 
Rada Miasta uznała propozycję Radnej Pani Marii Warchoł odnośnie wydłużenia 
czasu trwania głosowania w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz jego 
filiach, a także w siedzibach Rad Osiedli do godz. 20:00, jako autopoprawkę  
i przyjęła ją bez uwag. 
 
Kolejno przystąpiono do głosowania nad przyjęciem poprawki Radnego Pana 
Waldemara Kotuli dotyczącej wydłużenia okresu realizacji zadań w ramach 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego do 2 lat. 
 

Poprawka nie uzyskała akceptacji. Za przyjęciem poprawki głosowało  
10 Radnych, 12 Radnych było przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu. 
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały wraz z autopoprawkami. 
 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji 
społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 
Miasta Rzeszowa na 2018 r. została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 
 
ad 35. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym 
Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na 
czas trwania stosunku pracy (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 
załącznik nr 47 do protokołu).  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, czy 
wymienione w projekcie uchwały lokale są już zajęte, czy są wśród nich lokale puste  
i przewidziane do wynajęcia w przyszłości. 
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Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– odpowiedział, że wszystkie lokale są już zajęte. Dodał także, że każdy nowy lokal, 
który będzie przewidziany dla kadry nauczycielskiej i pracowników instytucji, będzie 
najpierw wskazywany podczas sesji Rady Miasta do włączenia do zasobu 
mieszkaniowego Gminy Miasta Rzeszów i dopiero potem przydzielony dla kadry. 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – zapytała o to, z jakimi instytucjami związane są 
osoby, których dotyczy wynajem lokali mieszkalnych. 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– odpowiedział, że przede wszystkim osoby te są profesorami dwóch państwowych 
rzeszowskich uczelni wyższych. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – poprosił o doprecyzowanie wcześniejszej odpowiedzi,  
a dokładnie, jakie jeszcze osoby, poza profesorami uczelni, wynajmują wskazane  
w projekcie uchwały lokale mieszkalne. 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– zaproponował, że przedstawi Radnemu Panu Marcinowi Fijołkowi listę najemców 
lokali mieszkalnych. Dodał, że każda z osób, którym zostanie umożliwione wynajęcie 
lokalu mieszkalnego, została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Mieszkaniową 
i ujęta w Zarządzeniu Pana Prezydenta i tym samym została wskazana do zawarcia 
umowy najmu. 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zapytał, czy od tej pory to Rada Miasta będzie 
przyznawała lokale mieszkalne do wynajęcia, a nie Komisja Mieszkaniowa? 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– odpowiedział, że Komisja Mieszkaniowa nadal będzie opiniować kwestie wynajmu 
lokali mieszkalnych dla kadry. Dodał, że po pozytywnej opinii Komisji 
Mieszkaniowej, dany lokal będzie włączony do listy, jako mieszkanie dla kadry 
przydzielane na okres czasowy, a mianowicie zostanie włączone do zasobu 
mieszkaniowego Gminy Miasta Rzeszów. Wyjaśnił, iż zgodnie z wnioskami Radnych, 
mieszkania nie będą już przyznawane na czas nieoznaczony, a będzie to okres 
zamknięty, na czas pełnienia stosunku pracy na konkretnym stanowisku osoby 
wynajmującej. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta 
Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania 
stosunku pracy została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
 
ad 35 a. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
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Gminy Miasta Rzeszów (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik 
nr 48 do protokołu).  
Poinformował, że osoby, które otrzymały mieszkanie jako kadra niezbędna, będą 
otrzymywały jedynie tytuł do najmu na czas oznaczony, tj. na czas wykonywania 
stosunku pracy na konkretnym stanowisku, który wskazywał tę osobę do tego trybu 
zawarcia umowy. Zaznaczył również, że wszystkie mieszkania, które zostały 
wydzielone we wcześniejszej uchwale są wyłączone z możliwości ich wykupywania. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 
Rzeszów została przyjęta jednogłośnie 20, głosami „za”. 
 
ad 36. 
Pan Sławomir Krygowski – p. o. Dyrektora Wydziału Gospadarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2017 roku (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 49 do protokołu).  
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę 
na to, że od 2011 r. w Rzeszowie działa  Fundacja dla bezdomnych zwierząt Felineus. 
Poprosił, by podczas rozdzielania środków w formie dotacji wesprzeć również i tę 
organizację. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2017 roku 
została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
 
ad 37. 
Pan Sławomir Krygowski – p. o. Dyrektora Wydziału Gospadarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego z Gminą Świlcza (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 50 do protokołu).  
 
Radny Pan Bogusław Sak – poinformował, że Gmina Świlcza w ramach 
porozumienia pokrywa koszty związane z utrzymaniem zwierząt. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą 
Świlcza została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
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ad 37 a. 
Pan Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Prakingów – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 
przy ul. Grottgera w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 
załącznik nr 51 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  
ul. Grottgera w Rzeszowie została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów przeciw, przy 
2 głosach wstrzymujących. 
 
ad 38. 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 52 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie została 
przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
 
ad 39. 
Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 
Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji mikroprojektu pn. „Łączy nas taniec” w ramach programu INTERREG VA 
Polska-Słowacja 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 53 do protokołu).  
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał, czy zespoły tańca ludowego, które działają  
w mieście, również będą mogły skorzystać z tego projektu np. w zakresie zakupu 
strojów do tańca. 
 
Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 
Rzeszowa – odpowiedział, że projekt napisany został dla Młodzieżowego Domu 
Kultury i jest skierowany dla dzieci i młodzieży w celu krzewienia tradycji ludowych. 
Dodał, że projekt nie wspiera doposażenia zespołów tańca ludowego, w skład których 
wchodzą osoby dorosłe. Poinformował jednocześnie, iż tego typu potrzeby 
konkretnych grup, należy zgłaszać do Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu 
Miasta Rzeszowa.  
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Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji mikroprojektu 
pn. „Łączy nas taniec” w ramach programu INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-
2020, Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
obszaru pogranicza została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
 
ad 40. 
Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 
Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektu dotyczącego upowszechniania narzędzi demokracji 
partycypacyjnej w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli 2014 – 2020, 
Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 
2.1: Partnerstwo miast (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  
nr 54 do protokołu).  
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – poprosił o bardziej szczegółowe przedstawienie celu 
omawianego projektu oraz zapytał o to, kto będzie jego grupą docelową. Poprosił 
również o wyjaśnienie, kto będzie delegował osoby, które będą mogły skorzystać  
z tego programu i jaka będzie liczba tych osób oraz czy instruktorzy Związku 
Harcerstwa Polskiego będą mogli uczestniczyć w tym projekcie. 
 
Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 
Rzeszowa – odpowiedział, że projekt polega nie tylko na dzieleniu się dobrymi 
doświadczeniami w ramach szeroko rozumianej partycypacji społecznej w zakresie 
krzewienia demokracji, lecz głównie chodzi o to, by transferować te doświadczenia na 
wschód. Wyjaśnił, że w ramach tego projektu, oprócz działań promocyjnych, zostanie 
zorganizowana również trzydniowa konferencja warsztatowa ze wszystkimi 
partnerami (Słowacji, Węgier, Rumunii, Chorwacji i Ukrainy), a liderem projektu jest 
Gmina Miasto Rzeszów. Dodał, że całkowita wartość wszystkich działań to 10 tys. 
euro, z czego 50% dofinansowania przewidziane jest w ramach wsparcia unijnego.  
Powiedział: „Konferencja przewidziana jest na 100 osób i będą w niej uczestniczyli 
przedstawiciele interesariuszy każdego z krajów, zarówno ci, którzy mogą się pochwalić 
dobrymi praktykami, jak i ci, którzy te praktyki powinni od nas czerpać. Grupą docelową będą 
to osoby decyzyjne, czyli samorządowcy, ale również przedstawiciele środowisk, które mają 
wpływ na wdrażanie tego typu narzędzi. Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego będą 
mogli w tym projekcie uczestniczyć.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę 
na to, że Rzeszów przygotowuje obecnie projekt, którego jednym z elementów oceny 
będzie liczba polubień na facebooku. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
dotyczącego upowszechniania narzędzi demokracji partycypacyjnej w ramach 
naboru do Programu Europa dla Obywateli 2014 – 2020, Komponent  
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2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie  
2.1: Partnerstwo miast została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
 
ad 40 a. 
Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 
Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do złożenia 
wniosku i realizacji projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I” w ramach działania  
2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski 
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.” (projekt uchwały, wraz 
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 55 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie przystąpienia do złożenia wniosku i realizacji projektu  
pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa 
poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I” w ramach działania  
2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności 
na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.” 
została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
 
ad 41. 
Podczas XL sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni: Waldemar Kotula, Witold 
Walawender, Wiesław Buż, Mirosław Kwaśniak, Jolanta Kaźmierczak, Sławomir 
Gołąb, Maria Warchoł, Grażyna Szarama, Jerzy Jęczmienionka, Robert Homicki, 
Bogusław Sak, Waldemar Szumny, Waldemar Wywrocki, Marcin Deręgowski, 
Danuta Solarz, Mariusz Olechowski i Grzegorz Koryl, złożyli interpelacje (interpelacje 
stanowią kolejno załączniki od nr 56 – 80 do protokołu). 
 
ad 42. 
Podczas XL sesji Rady Miasta nie zgłoszono wolnych wniosków i spraw różnych. 
Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres 
od 9 stycznia 2017 r. do 5 lutego 2017 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 81 do 
protokołu). 
Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 
 
Podczas XL sesji odbytej w dniu 28 lutego 2017 roku Rada Miasta Rzeszowa podjęła 
następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XL/825/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
 

2. Uchwała Nr XL/826/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2017 r. 
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3. Uchwała Nr XL/827/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2017 r. 

 
4. Uchwała Nr XL/828/2017 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 XL/829/2017 w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum 
Ogólnokształcącego w Rzeszowie. 
 

6. Uchwała Nr XL/830/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego 
Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego Nr I w Zespole Szkół Specjalnych  
w Rzeszowie. 
 

7. Uchwała Nr XL/831/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego Nr 3 oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  
Nr 2 w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie. 
 

8. Uchwała Nr XL/832/2017 w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego  
Nr 44 w Rzeszowie. 
 

9. Uchwała Nr XL/833/2017 w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej  
Nr 26 w Rzeszowie. 
 

10. Uchwała Nr XL/834/2017 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie. 
 

11. Uchwała Nr XL/835/2017 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół  
Nr 4 w Rzeszowie. 
 

12. Uchwała Nr XL/836/2017 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół  
Nr 5 w Rzeszowie. 
 

13. Uchwała Nr XL/837/2017 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie. 
 

14. Uchwała Nr XL/838/2017 w sprawie zmiany nazwy XII Liceum 
Ogólnokształcącego Integracyjnego w Rzeszowie. 
 

15. Uchwała Nr XL/839/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 
porozumienia w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi 
Rzeszowskiemu Gimnazjum Specjalnego Nr 15 w Rzeszowie oraz na zawarcie 
porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Rzeszowski 
branżowej szkoły I stopnia specjalnej. 
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16. Uchwała Nr XL/840/2017 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół przy 
Pogotowiu Opiekuńczym oraz likwidacji Szkoły Podstawowej  
Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie. 
 

17. Uchwała Nr XL/841/2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za 
poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów. 

 
18. Uchwała Nr XL/842/2017 w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów  

i refundacji kosztów dojazdu dla uczniów odbywających praktyki zawodowe  
i staże zawodowe w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte 
na rynek pracy” w roku szkolnym 2016/2017. 
 

19. Uchwała Nr XL/843/2017 w sprawie ustalenia kierunków działania 
Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących utworzenia Rzeszowskiej Rady 
Dialogu ds. Kultury. 
 

20. Uchwała Nr XL/844/2017 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,  
z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok. 
 

21. Uchwała Nr XL/845/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. 
 

22. Uchwała Nr XL/846/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Spacerowej. 
 

23. Uchwała Nr XL/847/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Jasińskiego, Zygmunta I Starego, 
Rolniczej, Staromiejskiej. 
 

24. Uchwała Nr XL/848/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego. 
 

25. Uchwała Nr XL/849/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska 
Polskiego. 
 

26. Uchwała Nr XL/850/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Staromiejskiej, Miłocińskiej, Przy 
Torze, Kwiatkowskiego. 
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27. Uchwała Nr XL/851/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości przy al. Armii Krajowej. 
 

28. Uchwała Nr XL/852/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu. 
 

29. Uchwała Nr XL/853/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ulicach: Siemaszkowej, Wiktora, Warneńczyka, 
Wioślarskiej, Bełzy, Leśnej, Cienistej. 
 

30. Uchwała Nr XL/854/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej przy ul. Dąbrowskiego  
w Rzeszowie, na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „EMAUS” wraz  
z pozwoleniem na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży oraz wyrażenia 
zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości. 
 

31. Uchwała Nr XL/855/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości przy ul. Bulwarowej. 
 

32. Uchwała Nr XL/856/2017 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta 
Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r. 
 

33. Uchwała Nr XL/857/2017 w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym 
Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 
 

34. Uchwała Nr XL/858/2017 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasta Rzeszów. 

 
35. Uchwała Nr XL/859/2017 w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Rzeszowa w 2017 roku.  
 

36. Uchwała Nr XL/860/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
z Gminą Świlcza. 
 

37. Uchwała Nr XL/861/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonej przy ul. Grottgera w Rzeszowie. 
 

38. Uchwała Nr XL/862/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  
w Rzeszowie. 
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39. Uchwała Nr XL/863/2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji mikroprojektu pn. „Łączy nas taniec” w ramach programu 
INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Ochrona  
i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. 
 

40. Uchwała Nr XL/864/2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektu dotyczącego upowszechniania narzędzi demokracji 
partycypacyjnej w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli 2014 – 
2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo 
obywatelskie, Działanie 2.1: Partnerstwo miast. 
 

41. Uchwała Nr XL/865/2017 w sprawie przystąpienia do złożenia wniosku  
i realizacji projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I” w ramach 
działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem 
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020.” 

 
 

Na tym protokół zakończono. 
 
Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1430. 

 
 

                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                  Rady Miasta Rzeszowa 
 
Protokołowała:                                                                Andrzej Dec 
 
Agnieszka Kołodziejczyk 

 
 
Sprawdził: 
               

    Dyrektor  
Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
         Mirosław Kubiak 

 


