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Protokół Nr XLIII/1/2017 

z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 4 maja 2017 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 

 

       Na ustawowy skład 26 radnych, w sesji uczestniczyło wg listy obecności 22 radnych, co 

stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik  

nr 1 do protokołu).  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – dokonał otwarcia XLIII sesji Rady 

Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców Prezydenta Miasta 

Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

oraz przedstawicieli mediów. 

Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa, na 

podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (wniosek 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu).  

Przedstawił porządek obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, który obejmował 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Estrady Rzeszowskiej (porządek 

obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

Pan Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy UM - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Estrady Rzeszowskiej (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Przedstawiając uzasadnienie, 

powiedział: „Proponowana zmiana jest bardzo istotna z punktu widzenia zwiększenia szans 

na uzyskanie dofinansowania. Po ostatniej korespondencji, jaką otrzymaliśmy w sprawie 

braku możliwości aktualizacji opisu projektu „Rzeszowskie Piwnice – Interaktywna Instytucja 

Kultury”, Miasto zostało zmuszone do przyjęcia alternatywnych rozwiązań, które 

zwiększyłyby szanse na otrzymanie dofinansowania. Stąd też podjęcie próby na uzyskanie 

wsparcia dla instytucji, która będzie prowadziła działalność kulturalną w zakresie rozwoju 

sztuki współczesnej i nowoczesnej.” 

Radny Pan Robert Kultys - poprosił o informację na temat projektu, który planowany jest 

do realizacji. 
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Pan Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy UM - poinformował, 

że projekt „Rzeszowskie Piwnice” obejmuje swoim zakresem Podziemną Trasę Turystyczną, 

wraz z otoczeniem, m.in. sceną na Rynku. Koszt realizacji zadania jest oszacowany na kwotę 

ok. 20 000 000 zł, a termin jego realizacji musi nastąpić do 2020 roku. Stwierdził, że  

w ramach pozyskania dofinansowania jest potrzeba, aby przyszły operator trasy podziemnej, 

tj. Estrada Rzeszowska, mógł wykazać się, poprzez odpowiedni zapis w swoim Statucie, że 

prowadzi działalność w zakresie sztuki współczesnej i nowoczesnej. Dodał, że została 

dokonana ocena wniosku. Na maksymalną liczbę 28 punktów, które projekt może otrzymać, 

Miasto – poprzez wprowadzenie proponowanych zmian w statucie Estrady Rzeszowskiej  

- może otrzymać 25 punktów.  

Radna Pani Grażyna Szarama - poprosiła o informację, jaka jest wartość projektu i jaka 

będzie wysokość wkładu własnego Miasta. 

Pan Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy UM - poinformował, 

że wartość projektu, na chwilę obecną, wynosi ponad 19 200 000 zł. Podatek VAT jest 

niekwalifikowany. Wkład własny gminy wyniesie ponad 4 000 000 zł. Dodał, że wartości 

mogą ulec zmianie w trakcie oceny merytorycznej i formalnej. Dofinansowanie wyniesie  

85% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 13 000 000 zł.   

Radna Pani Grażyna Szarama - zapytała: „W jakim okresie środki, w wysokości 4 000 000 

zł, muszą być zabezpieczone jako wkład władny Miasta? Czy wystarczy, że gmina 

wylegitymuje się, iż posiada takie środki, czy też ta kwota musi być teraz ujęta w budżecie 

Miasta lub rozłożona na lata w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa?”   

Pan Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy UM - poinformował, 

że środki stanowiące wkład własny Miasta zostaną rozłożone na poszczególne lata – do 2020 

roku. Zauważył, że zadanie obejmujące Podziemną Trasę Turystyczna jest ujęte w budżecie 

Miasta na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa.  

        

       Uchwała w sprawie zmiany statutu Estrady Rzeszowskiej została przyjęta  

21 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad dokonał zamknięcia XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
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Płyta CD, zawierająca nagranie audio z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa, 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Obrady trwały od godz. 16:00 do godz. 16:15. 

Na tym protokół zakończono. 

 

                                                                                                         Przewodniczący  

                                                                                                 Rady Miasta Rzeszowa 

 

                                                                                                           Andrzej Dec 

Protokołowała 

 

Anna Blicharska 

 

 

Sprawdził: 

Dyrektor Biura Rady 

 

Mirosław Kubiak 

 

 
 
 


