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Protokół Nr XLI/1/2017 

z XLI sesji Rady Miasta Rzeszowa  

odbytej w dniu 28 marca 2017 roku w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 
 

Na ustawowy stan 26 radnych w XLI sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło, 

według listy obecności, 25 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia XLI 

sesji Rady Miasta i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i Jego Zastępców 

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, 

kierowników jednostek miejskich, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, 

Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 

przedstawicieli prasy, radia i telewizji, a także przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista 

obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  

Kolejno Pan Wiceprzewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad XLI sesji Rady 

Miasta (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Poinformował, że 

wpłynęły wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o:  

 projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. - 

jako pkt 2 a; 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza - jako pkt 5 

a; 

 projekt uchwały w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego Nr 34 do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie - jako pkt 14 a; 

 projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. - jako pkt 14 b;   

 projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego - jako pkt 16 a; 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na 

rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego - jako pkt 16 b; 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Marszałkowskiej - jako pkt 16 c; 

 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Rzeszowskie 

Piwnice - interaktywna instytucja kultury” w ramach działania 8.1. „Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego 

Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2014 - 2020” - jako pkt 19 a; 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. 

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 

2020 - jako pkt 19 b;    

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu  

pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” w ramach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 

2020 - jako pkt 19 c;   

 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - jako pkt 24 a; 

 projekt uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie 

rozpatrzenia skargi jako pkt 24 b.  

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - zgłosił wniosek o uzupełnienie 

proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany 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 - jako pkt 14 c.  

 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - na wniosek Klubu 

Radnych PiS zarządził przerwę w obradach Rady Miasta.   

 

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad.  

 

Przystąpiono do przegłosowania wniosków odnośnie zmian w proponowanym 

porządku obrad XLI sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. - jako pkt 2 a - został przyjęty  

20 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym, bez głosów wstrzymujących. 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza - jako pkt 5 a - został przyjęty 

jednogłośnie (20 głosami za). 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

włączenia Przedszkola Publicznego Nr 34 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4  

w Rzeszowie - jako pkt 14 a - został przyjęty jednogłośnie (21 głosami za). 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. 

do  

31 sierpnia 2019 r. - jako pkt 14 b - został przyjęty jednogłośnie (21 głosami za).   

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

zmiany 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 - jako pkt 14 c - został przyjęty 

jednogłośnie (19 głosami za).    

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego - jako  

pkt 16 a - został przyjęty jednogłośnie (22 głosami za).    

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu 

Rzeszowskiego - jako pkt 16 b - został przyjęty 19 głosami za, przy 2 głosach 

przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 
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 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej  

w Rzeszowie przy ul. Marszałkowskiej - jako pkt 16 c - nie uzyskał wymaganej 

bezwzględnej większości głosów. Wynik głosowania: za 11, przeciw 11,  

wstrzymujących - 0. 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu pn. Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja 

kultury” w ramach działania 8.1. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020” - jako 

pkt 19 a - został przyjęty jednogłośnie (23 głosami za).    

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze 

źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - jako pkt 19 b - został przyjęty 

jednogłośnie (22 głosami za).       

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na 

terenie ROF - projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - jako pkt 19 c - został przyjęty 

jednogłośnie (22 głosami za).         

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi - jako pkt 24 a - został przyjęty jednogłośnie (20 głosami za).         

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi - jako pkt 24 b - 

został przyjęty jednogłośnie (23 głosami za).         

 

 Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Rzeszowa (z uwzględnieniem 

zmian):     
 

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. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”. 

4. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Łańcuckiemu w 2017 roku (druk nr XLI/5/2017).  

5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza (druk nr 

XLI/6//2017). 

5a.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza. 

6. Oświadczenia i informacje. 

7. Informacja o wynikach konsultacji społecznych w mieście Rzeszowie dotyczących 

proponowanych zmian granic. 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa  

z Gminą Świlcza, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian 

terytorialnych (druk nr XLI/10/2017). 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Rzeszowa,  

a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych 

(druk  

nr XLI/11/2017). 
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10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto 

Rzeszów do roku 2023” (druk nr XLI/7/2017). 

11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej za 2016 r. 

12. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2016.  

13. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2016 r.  

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa  

w 2017 roku (druk nr XLI/13/2017). 

14a.Uchwała w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego Nr 34 do Zespołu Szkół  

Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie. 

14b.Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, 

     ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

     ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych,  

        na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

14c.Uchwała w sprawie zmiany 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. 

15. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego  

Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie (druk  

nr XLI/8/2017).   

16. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego  

Nr 263/3/2014 w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie (druk nr XLI/9/2017). 

16a.Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego. 

16b.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji 

rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów (druk nr XLI/1/2017). 

18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 - 2032 (druk  

nr XLI/2/2017). 

19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie  

w okresie od 11 maja 2017 r. do 10 maja 2018 r., przedstawionych przez Gospodarkę 

Komunalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36-040 Boguchwała, ul. 

Tkaczowa 146 (druk nr XLI/14/2017). 

19a. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Rzeszowskie Piwnice - 

interaktywna instytucja kultury” w ramach działania 8.1. „Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2014 - 2020”. 

19b.Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. 

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  

2014 - 2020. 
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19c.Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wsparcie 

rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. 

20. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych (druk nr XLI/15/2017). 

21. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami w przedmiocie projektu Statutu Osiedla Bzianka (druk  

nr XLI/16/2017). 

 

22. Uchwala zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw osiedlom i ulicom w mieście 

Rzeszowie (druk nr XLI/12/2017). 

23. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk  

nr XLI/3/2017). 

24. Uchwała w sprawie kontynuacji partnerskich stosunków pomiędzy miastami 

Rzeszów/Polska a Fangchenggang/Chiny (druk nr XLI/4/2017). 

24a.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

24b.Uchwała w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia 

       skargi. 

25. Interpelacje i zapytania. 

26. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

(Opinie i wnioski Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad XLI sesji 

stanowią załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  

 

Ad. 1. 

  

          P. Janina Wilk - Dyrektor Wydziału Budżetowego - przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu). 

  

  Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa - została przyjęta 15 głosami za, bez 

głosów przeciwnych, przy 7 głosach wstrzymujących.   
 

Ad. 2.   

 

          P. Janina Wilk - Dyrektor Wydziału Budżetowego - przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. (projekt uchwały, wraz  

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

  

           Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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          Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2017 r. – została przyjęta 15 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 5 

głosach wstrzymujących. 
 

Ad. 2 a. 

 

          P. Janina Wilk - Dyrektor Wydziału Budżetowego - przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. (projekt uchwały, wraz  

z załącznikami i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

 

  

           Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

          Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2017 r. - została przyjęta 14 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy  

7 głosach wstrzymujących. 
 

Ad. 3.  

 

          P. Janina Wilk - Dyrektor Wydziału Budżetowego - przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco” (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

  

           Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

         Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego 

„in blanco” - została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za).  

 
Ad. 4. 

 

          P. Janina Wilk - Dyrektor Wydziału Budżetowego - przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu  

w 2017 roku (druk nr XLI/5/2017). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

  

            Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy 

finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2017 roku - została przyjęta 

jednogłośnie  

(23 głosami za).  
 

Ad. 5. 

 

          P. Janina Wilk - Dyrektor Wydziału Budżetowego - przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza (druk nr XLI/6//2017). Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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            Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza  

- została przyjęta 21 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 
 

Ad. 5 a. 

 

          P. Janina Wilk - Dyrektor Wydziału Budżetowego - przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zwrócił się o przedstawienia uzasadnienia na temat 

przedłożonego projektu uchwały. Powiedział: „W Rzeszowie jest wiele dróg osiedlowych, 

które znajdują się w złym stanie technicznym. Może w pierwszej kolejności należałoby więc 

inwestować w drogi położone na terenie Rzeszowa?” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - poinformował, że uzasadnieniem do 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza jest wstępne porozumienie z wójtem odnośnie 

przekazania terenu pod budowę szkoły w Bziance. Dodał, że aby zrealizować ww. zadanie 

konieczny byłby zakup terenu o powierzchni ok. 60 - 70 arów, którego koszt wyniósłby ok.  

1 200 000 - 1 400 000 zł. Stwierdził, że proponowane rozwiązanie, pod względem 

finansowym, będzie korzystne dla Miasta.   

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - odnosząc się do udzielonego wyjaśnienia, zapytał: „Jeśli 

chodzi o przekazanie działki pod szkołę, czy będzie to umowa dżentelmeńska, czy zostanie 

zawarta umowa w formie porozumienia?” 

 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Oczywiste 

jest, że umowa musi być. Wiadomo, że umowa będzie, gdy już wszystko zostanie domówione.”  

  

            Przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza  

- została przyjęta 20 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 

wstrzymujących. 
 

Ad. 6. 

 

1/ 

 Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag protokół Nr XXXIX/1/2017 z XXXIX 

nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 8 lutego 2017 r.  

 

2/ 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował, że do 

radnych zostało skierowane pismo dotyczące złożenia oświadczeń majątkowych (pismo 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 

 

3/ 
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 P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - poinformował, że międzynarodowa instytucja 

Fitch Ratings przeprowadziła kolejne badanie sytuacji finansowej Miasta Rzeszowa. 

Następnie odczytał komunikat Fitch Ratings z dnia 27 marca 2017 roku: „Fitch Ratings 

podniósł międzynarodowe, długoterminowe ratingi Rzeszowa dla zadłużenia w walucie 

zagranicznej  

i krajowej z „BBB” do „BBB+” oraz krajowy rating długoterminowy z „AA-” do „AA”. 

Perspektywa ratingów jest stabilna. Podniesienie ratingów odzwierciedla poprawę wyników 

operacyjnych Rzeszowa, wspieraną przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe  

w mieście, co wpłynęło na umocnienie się jego wskaźników obsługi i spłaty długu. Ratingi 

miasta odzwierciedlają także umiarkowane zadłużenie Rzeszowa w średnim okresie, pomimo 

spodziewanego jego wzrostu na skutek wysokich wydatków inwestycyjnych. Ratingi biorą 

również pod uwagę szybko rozwijającą się gospodarkę Rzeszowa, będącego miastem średniej 

wielkości. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Fitch, że Rzeszów 

utrzyma mocne wyniki operacyjne w średnim okresie, co przełoży się na dobre wskaźniki 

obsługi oraz spłaty długu, pomimo spodziewanego wzrostu zadłużenia Miasta. Zdaniem Fitch, 

polityka zarządzania Miastem jest czynnikiem wspierającym rating. Władze Rzeszowa 

aktywnie działają na rzecz tworzenia dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, 

przyciągania inwestorów oraz mieszkańców, jak również poprawy lokalnej infrastruktury. 

Podejmują również działania mające na celu zwiększenie efektywności świadczenia usług 

publicznych oraz racjonalizacji wydatków. Fitch spodziewa się, że Rzeszów z powodzeniem 

będzie pozyskiwał wysokie dotacje unijne na realizację programów inwestycyjnych w ramach 

budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020, podobnie jak miało to miejsce w trakcie 

poprzedniej perspektywy unijnej. Rzeszów liczący ok. 188 tys. mieszkańców jest centrum 

gospodarczym południowo - wschodniej Polski. Dynamiczny wzrost gospodarki lokalnej w 

ostatnich latach, powyżej wzrostu gospodarki kraju, skutkuje szybszym wzrostem dochodów 

podatkowych Rzeszowa niż w innych miastach grupy porównawczej. Wysokie, dodatnie saldo 

migracji - 2,3 na 1000 mieszkańców i wysoki wskaźnik urodzeń - 2,2 na 1000 mieszkańców, 

wraz z dużą liczbą studentów przyjeżdżających do miasta dowodzi atrakcyjności Rzeszowa 

dla jego mieszkańców. PKB na mieszkańca podregionu rzeszowskiego, w którym położony 

jest Rzeszów, dynamicznie rośnie. W 2014 r., ostatnie dane, stanowił on 87,3 % średniej 

krajowej w porównaniu do 74 %  

w 2007 r. Jednakże Fitch jest zdania, że wskaźniki dla samego Miasta są wyższe od średniej 

krajowej, ponieważ jest ono najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w podregionie.”     

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - pogratulował bardzo dobrej sytuacji finansowej Miasta.   

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - stwierdził, że bardzo dobrą sytuację 

finansową Rzeszowa należy traktować jako sukces Rady Miasta, jak też sukces wszystkich 

mieszkańców.    

 

 Radny P. Stanisław Ząbek - podkreślił, że bardzo dobra sytuacja finansowa 

Rzeszowa jest przede wszystkim zasługą Prezydenta Miasta P. Tadeusza Ferenca.    

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - wyraził zadowolenie w związku z bardzo dobrą 

sytuacją finansową Rzeszowa.  

 

4/ 

 Radna P. Grażyna Szarama - poinformowała, że 25 marca 2017 r. miała miejsce 

uroczystość 25-lecia Diecezji Rzeszowskiej. Był to srebrny jubileusz. Uroczystość była 

poprzedzona mszą świętą. W czasie uroczystości nagrodzono 52 osoby za zasługi na rzecz 
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powstania Diecezji Rzeszowskiej. Wśród wyróżnionych osób byli m.in. byli Prezydenci 

Miasta Rzeszowa: Pan Mieczysław Janowski i Pan Andrzej Szlachta oraz obecny Prezydent 

Miasta Pan Tadeusz Ferenc. Dodała, że szczegółowe informacje oraz fotorelacje z 

uroczystości znajdują się na portalu Diecezji Rzeszowskiej (oświadczenie stanowi załącznik 

nr 15 do protokołu). 

 

5/ 

 Radny P. Grzegorz Koryl - poinformował, że w marcu br. w Wojewódzkim Domu 

Kultury odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Życia, w którym występowały 

dzieci i młodzież z rzeszowskich szkół.  Radę Miasta Rzeszowa podczas uroczystości 

reprezentowali Radni P. P. Waldemar Szumny, Grażyna Szarama i Grzegorz Koryl.      

 

 

 

6/ 

 Radny P. Waldemar Wywrocki - pogratulował wydarzenia kulturalnego, jakie 

odbyło się w Filharmonii Podkarpackiej, tj. koncertu poświęconego Tadeuszowi Nalepie i 

Mirze Kubasińskiej. 

 

7/ 

 Radny P. Stanisław Ząbek - poinformował, że w marcu 2017 r. na Osiedlu Biała,   

w Domu Kultury oraz w kościele, odbył się koncert 7 chórów w temacie wielkopostnym. 

Nadmienił, że chórzyści podziwiali m.in. przebudowę ulic, rozbudowę Domu Kultury, jak też 

rozwój całego Osiedla. 

 

8/ 

 Radny P. Witold Walawender - poinformował, że uczeń Zespołu Szkół Muzycznych 

Nr 2 w Rzeszowie wygrał Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski.   

 

9/ 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że: 

 

 Dziennik „Gazeta Prawna” przygotował ranking zdrowia Polski, w którym oceniano 

miasta i powiaty pod kątem zaplecza medycznego, dostępności leczenia oraz stanu 

zdrowia mieszkańców. W kategorii ocena zdrowia mieszkańców wśród miast na 

pierwszym miejscu znalazł się Rzeszów. Natomiast w ogólnym zestawieniu nasze 

miasto uplasowało się na drugim miejscu w Polsce;  

 Podczas konferencji Smart City Forum, która stanowi platformę wymiany opinii  

i doświadczeń dotyczących inteligentnych miast w Polsce, nasze Miasto zostało 

uhonorowane statuetką w kategorii smart city miast od 100 tys. do 500 tys. 

mieszkańców. Stolica Podkarpacia zdobyła główną nagrodę za budowę 

rzeszowskiego inteligentnego systemu transportowego, który przyczynił się do 

zwiększenia dostępności, punktualności, bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z 

komunikacji publicznej. Dla przypomnienia, w ub. r. takim odznaczeniem został 

uhonorowany Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc;  

 Kapituła Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu za dynamiczny rozwój, skuteczne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy europejskich przyznała Miastu Rzeszów 

złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu. Ponadto medale indywidualnie otrzymali: 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl, Przewodniczący 

Rady Miasta Pan Andrzej Dec, Rektorzy Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu 
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Rzeszowskiego, Pan Profesor Kazimierz Widenka, Prezes Zarządu MARMA Polskie 

Folie S.A. Pani Marta Półtorak. Pan Prezydent Tadeusz Ferenc odbierał taki medal  

w ub. r. w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim; 

 Pismo Samorządowe „Wspólnota” przedstawiło ranking odnośnie dotacji unijnych  

w oświacie, podsumowujący wykorzystanie dotacji unijnych na oświatę w latach 

2007 - 2015. W kategorii miasta wojewódzkie Miasto Rzeszów zdobyło drugie 

miejsce.  

 

Ad. 7.    

 

 P. Krzysztof Kadłuczko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. 

Poszerzenia Granic - przedstawił informację o wynikach konsultacji społecznych w mieście 

Rzeszowie dotyczących proponowanych zmian granic. Protokół zawierający wyniki 

konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Rzeszowa w przedmiocie połączenia Gminy 

Miasto Rzeszów i Świlcza oraz w przedmiocie zmiany granic Miasta Rzeszowa stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu.     

 

Ad. 8 - 9.     

 

 P. Krzysztof Kadłuczko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. 

Poszerzenia Granic - przedstawił projekty uchwał: 

 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa  

z Gminą Świlcza, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian 

terytorialnych (druk nr XLI/10/2017).  Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu; 

 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Rzeszowa,  

a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych 

(druk  

nr XLI/11/2017). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu. 

Wyjaśnił, że przedłożone projekty uchwał są konsekwencją uchwał podjętych przez Radę 

Miasta na sesji w dniu 20 grudnia 2016 r.  

  

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - na wniosek Klubu 

Radnych PiS zarządził przerwę w obradach Rady Miasta.   

 

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad.  

  

 Radny P. Marcin Fijolek - powiedział: „Klub Radnych PiS jest za tym, żeby Rzeszów 

się rozszerzał, żeby Miasto poszerzało swoje granice, ale nie takimi metodami, jakich 

jesteśmy świadkami. Od pewnego czasu obserwujemy, że Rzeszów prowadzi proces 

poszerzania Miasta w sposób, który jest źle przygotowany i nieprzemyślany i który prowadzi 

do konfliktów  

z okolicznymi gminami. Nie widać tego, aby proces poszerzania Rzeszowa był częścią szerszej 

wizji, szerszego planu. Obserwujemy chaos i spontaniczne działania. Co roku jesteśmy 

zasypywani nowymi pomysłami na to, które okoliczne gminy i sołectwa powinny się 

znajdować  

w granicach Miasta Rzeszowa. To na pewno nie jest metoda, aby skutecznie przeprowadzić 

proces poszerzania granic Miasta.  Jako Klub Radnych PiS chcielibyśmy, aby granice Miasta 

Rzeszowa były poszerzane przy spełnieniu określonych warunków. Te warunki są bardzo 
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proste. Przede wszystkim potrzeba spójnej wizji poszerzania granic, która będzie zawierała 

kierunki rozwojowe, jak również kierunki geograficzne odnośnie tego, jak proces poszerzania 

Miasta winien wyglądać. Ponadto proces poszerzania winien być konsekwencją analiz 

przeprowadzanych przez ekspertów. Musimy również podjąć dialog z okolicznymi gminami, 

bo bez poparcia mieszkańców okolicznych gmin, proces poszerzania Rzeszowa na pewno się 

nie uda. Jesteśmy świadkami tego, jakie jest nastawienie mieszkańców sąsiednich gmin, o 

których mowa w projektach uchwał Rady Miasta Rzeszowa dotyczących przyłączenia. Biorąc 

pod uwagę ten poziom niechęci okolicznych gmin, który w tej chwili wynosi ok. 90 % głosów 

przeciwko przyłączeniu do Rzeszowa, pokazuje to, że proces poszerzania jest procesem 

nieskutecznym i prowadzącym nas donikąd. Jest pewna nadzieja i szansa na to, żeby proces 

poszerzania Miasta przebiegał w taki sposób, jaki byśmy sobie życzyli, a więc w sposób 

przemyślany, poparty odpowiednimi ekspertyzami i badaniami, w sposób zapewniający 

partnerskie relacje również z sąsiednimi samorządami. Myślę, że znakomicie mogłaby temu 

pomóc, zapoczątkowana w kwietniu ub. r., inicjatywa o nazwie „Lagging Regions”, której 

liderem w wymiarze samorządowym na Podkarpaciu jest Pan Marszałek Władysław Ortyl.  

Inicjatywa, której autorami są: Komisja Europejska, Ministerstwo Rozwoju oraz 

Województwo Podkarpackie. Inicjatywa, której celem jest przygotowanie, poprzez współpracę 

z ekspertami  

z Banku Światowego, spójnej koncepcji rozwoju zagospodarowania przestrzennego 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ujęciu ponadgminnym. Jest to szczególnie ważne, 

zwłaszcza z perspektywy poszerzania granic Rzeszowa. Dzięki temu proces poszerzania nie 

będzie procesem o charakterze spontanicznym, tylko będzie przebiegał jako działanie 

planowe, które będzie uwzględniało różne funkcje poszczególnych obszarów. Chciałbym tu 

podkreślić, że jeśli chodzi o specjalistów z Banku Światowego, za ich pracę płaci Komisja 

Europejska, co jest, jak myślę, ważne w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym. Efektem 

tych prac może być wskazanie i wypracowanie spójnej wizji, przemyślanej koncepcji rozwoju 

całego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który będzie uwzględniał różne obszary 

funkcyjne tego terenu. Obszary, które będą przygotowane z perspektywy w zakresie 

transportu, przeznaczenia pod cele publiczne, biznesu, obszarów rekreacyjnych itp. Dopiero 

wówczas, gdy będziemy mieć jasną koncepcję, jasny i spójny plan tego, jak poszczególne 

tereny Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego będą zaplanowane, wtedy ten proces 

poszerzania Miasta można rozpoczynać. To jest bardzo dobra podstawa do poszerzania 

granic Miasta Rzeszowa, ale na to trzeba poczekać. Tego nie można robić ad hoc, w sposób 

spontaniczny  

i chaotyczny, tak jak ma to miejsce teraz. Jako radni Miasta Rzeszowa musimy pamiętać o 

tym, że Rzeszów jest częścią pewnej większej całości. Nie jesteśmy wolnym elektronem, który 

porusza się w tej przestrzeni, tylko tworzymy pewną spójną całość z okolicznymi 

samorządami,  

z okolicznym obszarem. Oczywiście, Rzeszów jest liderem tego obszaru. W tej chwili mam 

jednak wrażenie, że Rzeszów nie jest tak do końca postrzegany przez okoliczne samorządy. 

Żeby wizerunek Rzeszowa, jako faktycznego lidera regionu, funkcjonował również w procesie 

poszerzeniowym i żeby ten wizerunek zaistniał w świadomości okolicznych samorządów, jest 

potrzeba budowania relacji na zasadach partnerstwa, na zasadach opartych na zaufaniu oraz 

na rozmowach i dialogu. Liczę, że w przypadku tych dzisiejszych uchwał, to o czym mówię, 

zostanie wzięte pod uwagę. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy świadkami tego, że ta 

inicjatywa, pod przewodnictwem Pana Marszałka Władysława Ortyla, będzie mogła zacząć 

działać w kierunku wypracowania planu i koncepcji rozwoju Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego pod kątem przestrzennym. To naprawdę będzie znakomita okazja do tego, 

aby w końcu na poważnie zacząć rozmawiać o poszerzaniu granic Miasta Rzeszowa. Apeluję 

o to do Pana Prezydenta i do wszystkich radnych. Stoimy przed wielką szansą na to, żeby być 
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znakomitym przykładem dla całej Polski, jak prowadzić poszerzanie granic. Plan, spójna 

wizja, przygotowanie analiz przy współpracy ekspertów z Komisji Europejskiej, Ministerstwa 

Rozwoju i Banku Światowego, jest szansą na to, żeby proces poszerzania przebiegał w taki 

sposób, jakiego byśmy sobie wszyscy życzyli.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odnosząc się do wypowiedzi Radnego  

P. Marcina Fijołka, powiedział: „Z wypowiedzi Pana Radnego wynika, że sprzeciwia się on 

polityce kraju, i że nie ma perspektywy spojrzenia. Jeśli chodzi o poszerzanie Rzeszowa, 

muszą tu być działania zdecydowane, tak jak to było w Opolu, i jak mam nadzieję będzie   

w Warszawie. Opole zostało powiększone o kilka miejscowości, pomimo tego, że były i są 

przeprowadzane głodówki i protesty. Decyzja rządu była taka, aby kolejne miejscowości 

zostały przyłączone do Opola. W tej chwili dalej są tam protesty mieszkańców. Osobiście 

uważam, że decyzje rządu są prawidłowe. Uważam też, że Warszawa musi się powiększyć, 

pomimo tego, że  

w Legionowie referendum pokazało, że ponad 90 % mieszkańców jest przeciwnych. Decyzje 

muszą być rządowe. Zawsze były sprzeciwy. Ale miasta muszą mieć przestrzeń, muszą się 

rozwijać i powiększać. Szanowni Państwo, gdybyśmy nie powiększyli Rzeszowa, zajmującego 

obszar o powierzchni ok. 53 km
2
, o nowe tereny o powierzchni ok. 66 km

2
, nie 

wykorzystalibyśmy pieniędzy unijnych, bo nie byłoby gdzie inwestować. Wchodzą kolejne 

miejscowości. Praktycznie głosowanie za było tylko w Matysówce i w Bziance. Natomiast 

wszystkie inne miejscowości były przeciwne. Na dzisiaj poleciłem przeprowadzenie badań, 

wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim, odnośnie zadowolenia mieszkańców z przyłączenia 

do Rzeszowa. Zobaczymy, jakie będą wyniki tych badań. Jeszcze raz powtarzam, że jeśli 

chodzi  

o poszerzanie Rzeszowa, muszą tu być działania zdecydowane, tak jak to było w Opolu i jak, 

mam nadzieję, będzie w Warszawie. Na dzisiaj tworzone są metropolie: śląska, warszawska,  

a pewnie później lubelska i krakowska.  A Rzeszów zostanie w tyle jako małe miasteczko. 

Dlatego apeluję o poparcie działań dotyczących poszerzenia Rzeszowa.”  

 

 Radny P. Marcin Fijołek - ad vocem: „Tak jak powiedziałem na początku, Klub 

Radnych PiS, jest za tym, żeby proces poszerzania Rzeszowa był kontynuowany, ale w taki 

sposób, o którym tu mówiłem. Jest w tej chwili szansa na to, aby przygotować spójną, opartą  

o wiedzę i ekspertyzy wizję i plan poszerzania Miasta. Apeluję, aby z tego skorzystać. Będzie 

to na pewno z korzyścią zarówno dla mieszkańców Rzeszowa, jak i mieszkańców okolicznych 

gmin, którzy tam mieszkają, i którzy w perspektywie być może będą również mieszkańcami 

Rzeszowa.”     

 

 Radny P. Konrad Fijołek - powiedział: „W imieniu Klubu Radnych „Rozwój 

Rzeszowa” chciałem wypowiedzieć się polemicznie do wystąpienia Przewodniczącego Klubu 

Radnych PiS. W zasadzie wszystkie argumenty wymienione przez Radnego P. Marcina Fijołka 

są do obalenia. Otóż, mówicie Państwo o metodach, które w Rzeszowie Wam się nie 

podobają, ale w Opolu już Wam się podobają. A są to te same metody. Może zatem warto 

trochę głębiej wykonać tę refleksję także w Klubie Radnych PiS i przygotować argumenty 

zgodne z prawdą. Proszę Państwa, jak na razie przyłączanie okolicznych miejscowości jest 

jedyną skuteczną metodą poszerzania miast w kraju. Pan Przewodniczący Klubu Radnych PiS 

powiedział, że będziemy dopiero wzorem. My już jesteśmy wzorem poszerzania, bo to właśnie 

Rzeszów powiększył się dwukrotnie, a takie miasta jak Opole korzystają z naszych wzorców. 

Bo tak naprawdę ten proces poszerzania zaczynał się tutaj, w Rzeszowie, i prezydenci Opola 

uczyli się od Rzeszowa. Po drugie, Pan Przewodniczący Klubu Radnych PiS wspomniał, że 

nie chcecie być zasypywani pomysłami na poszerzenie. Chciałbym Wam przypomnieć, że m.in. 
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kształt dzisiejszej drugiej uchwały jest także efektem zasypywania pomysłami przez Was, 

ponieważ  uwzględnia niektóre pomysły przez Was zgłaszane. Zatem, jeśli mówicie o pewnej 

spontaniczności, to także wspomnijcie o tym, że ta spontaniczność jest także po Waszej 

stronie. Po trzecie, Pan Przewodniczący Klubu Radnych PiS w swoim wystąpieniu, ja 

przynajmniej odniosłem takie wrażenie, próbował nas przekonywać, że historia poszerzania 

Rzeszowa zaczęła się dwa lata temu, kiedy Pan Przewodniczący został radnym. Otóż, tak nie 

jest. Poszerzanie Rzeszowa zaczęło się dużo wcześniej. Jeśli Pan Przewodniczący mówi o 

braku analiz, to chciałbym wyraźnie podkreślić, że analizy przygotowywane są już co 

najmniej od  

15 lat. Wariantów było bardzo dużo. Podobnie jak dyskusji na temat tego, w jakich 

kierunkach poszerzać Rzeszów i o jakie tereny. Jest bardzo dużo analiz. Również ta dzisiejsza 

uchwała, której być może Państwo nie doczytaliście, zawiera uzasadnienia i analizy dotyczące 

poszerzenia Miasta i celów strategicznych, jakie chcemy osiągnąć. Po czwarte, Pan 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS mówi o rozmowach. Oczywiście, że trzeba rozmawiać  

z gminami sąsiednimi i takie rozmowy są prowadzone. Ale tak, jak powiedziałem wcześniej, 

musicie mieć Państwo pełną świadomość tego, że gminy będą z Wami rozmawiać, nawet 

przez 20 czy 30 lat, i prowadzić ten dialog, tylko że z tego dialogu nic nie wyniknie. Proces 

poszerzania jest tak trudny, że trudno oczekiwać, żeby okoliczne gminy dobrowolnie zgodziły 

się na rezygnację z części swoich terenów. Nie mniej jednak proces poszerzania Rzeszowa jest 

nieuchronny.  Wskazują na to właśnie opinie mieszkańców. My już dzisiaj jesteśmy 

znakomitym przykładem tego, że poszerzania Rzeszowa to był dobry pomysł, dobry proces. A 

co najważniejsze, tu nie chodzi o Wasze zadowolenie, tu nie chodzi o zadowolenie wójtów, 

radnych  

i urzędników gmin. Tak naprawdę chodzi o zadowolenie mieszkańców. A mieszkańcy 

Budziwoja i Białej, kiedyś w ponad 90 % przeciwni poszerzaniu Rzeszowa, dzisiaj w ponad 90 

% są za tym, żeby w Rzeszowie nadal pozostać. I to jest najważniejszy wymiar procesu 

poszerzania Rzeszowa - zadowolenie mieszkańców.” 

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - powiedział: „Z wypowiedzi Radnego P. Marcina 

Fijołka wynika, że Klub Radnych PiS jest za, ale tak naprawdę przeciw. A przeciw dlatego, że 

wybrano zły sposób i złą drogę postępowania. Moim zdaniem, tak nie jest. Zespół osób, który 

zajmuje się zagadnieniem poszerzania Miasta, musi bowiem przestrzegać zapisów zawartych  

w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków 

związanych z poszerzaniem Rzeszowa. Poza tym, jeżeli ten sposób byłby taki zły, to do dziś nie 

przyłączylibyśmy do Rzeszowa żadnego terenu. Najważniejszą sprawą jest inwestowanie  

w przyłączone tereny, w te obszary, które wymagają natychmiastowej poprawy. Pan 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS zarzucał też, że nie ma rozmów, odpowiedniego dialogu. 

Przecież jeździmy na spotkania do gmin, które chcemy przyłączyć. Nie zapominajmy jednak  

o tym, że zagadnienia związane z poszerzaniem Miasta są niezwykle trudne. Występuje 

mechanizm przyzwyczajeń ludzi, którzy mieszkają na tych terenach. Poza tym mieszkańcy są 

często wprowadzani w błąd po to, aby chyba tylko i wyłącznie przeszkadzać na zasadzie: nie, 

bo nie. Jeżeli chodzi o warunki dotyczące poszerzania, Radny P. Marcin Fijołek wymienia tu 

rozwój, uwzględnienie funkcji poszczególnych obszarów, ekspertyzy. To są stwierdzenie 

ogólne. Właśnie dowodem na to, że ten rozwój jest brany pod uwagę, są już przyłączone 

tereny. Myślę, że tutaj też występuje zjawisko takiej niechęci i w zasadzie patrzenia przez 

nieco wąski pryzmat wiedzy. Bo kiedy może być rozwój? Wtedy, kiedy są problemy. Jeżeli jest 

jakieś idealne zjawisko, to rozwoju nie ma. Więc my szukamy tych problemów. Powiększając 

Rzeszów, mamy na uwadze pełną świadomość tego, że trzeba będzie ciężko pracować, że być 

może trzeba będzie powołać ekspertów, jeżeli taka konieczność zajdzie. Natomiast 

powoływanie ekspertów tylko po to, żeby ich powołać, gdzie sami potrafimy rozwiązać 
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problemy, jest tylko wydłużaniem  

w czasie i powiększaniem kosztów. Myślę, że musimy przygotować się do tego, żebyśmy mieli 

dobrą wolę i pracować nad tym, a nie lekceważyć ludzi i instytucji, którzy angażują się  

w działania związane z powiększaniem naszego Miasta. Jestem za poszerzaniem Rzeszowa  

o nowe tereny, ponieważ z każdej gminy, która do tej pory została przyłączona, słyszy się tylko 

pozytywne opinie. Że żyje im się lepiej, bezpieczniej, i że realizują swoje marzenia.” 

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - stwierdził: „Przygotowując te dwa projekty uchwał 

o poszerzeniu Rzeszowa, jak też chcąc przekonać nas jako radnych, Wojewodę 

Podkarpackiego i Radę Ministrów, Pan Prezydent wykazał się zbyt małą starannością. Proszę 

spojrzeć na uzasadnienia projektów uchwał. Radny P. Konrad Fijołek mówił, że uzasadnienia 

są bardzo obszerne i że są analizy. Ja nie widzę tu żadnych analiz, żadnych powodów ani 

korzyści, które przemawiałyby za poszerzeniem Rzeszowa. Jest tylko jedno zdanie, że podjęcie 

przedłożonej uchwały umożliwi złożenie wniosku w sprawie granic Miasta Rzeszowa, i że taki 

wniosek umożliwi Radzie Ministrów podjęcie decyzji ważnej dla rozwoju Rzeszowa. Gdzie tu 

są analizy, korzyści, argumenty, które miałyby przekonać nie tylko nas jako radnych, ale 

mieszkańców, Wojewodę czy Radę Ministrów? Z przedłożonej uchwały nic nie wynika. 

Uważam, że dotychczasowy sposób poszerzania Miasta już się wyczerpał. Widzę, że jest coraz 

więcej przeciwników. Pan Prezydent mówił o Opolu. A dlaczego nie powiedział o Zielonej 

Górze? Tam był wypracowany bardzo dobry model poszerzania. Była opracowana mapa 

drogowa, były spotkania i rozmowy. Mieszkańcom przedstawione zostały konkretne korzyści 

wynikające  

z przyłączenia do Zielonej Góry. Pan Prezydent rzucił tutaj hasło o przekazaniu  

100 milionów zł dla Gminy Świlcza. A co Pan Prezydent powie mieszkańcom już 

przyłączonych Osiedli: Słociny, Wilkowyji, Pobitno, gdzie są dziurawe ulice, brak chodników, 

brak oświetlenia? Proszę pojechać np. na ul. Zygmunta Starego. Ci mieszkańcy też oczekują 

na inwestycje. Ja nie mówię, żeby nie poszerzać Rzeszowa, ale to powinien być proces 

długotrwały. Trzeba z okolicznymi gminami rozmawiać i spotykać się. Nie powinno być tak, 

że jak mówią mieszkańcy i radni z tamtych gmin, oni dowiadują się z telewizji czy z prasy, że 

jest kolejny pomysł, czy kolejny wniosek o poszerzanie. Chciałbym, żeby projekty uchwał 

dotyczące poszerzania Rzeszowa zawierały konkretne uzasadnienie. Przedłożone dokumenty 

nie zawierają żadnej analizy, żadnych argumentów. Na jakiej podstawie Wojewoda ma wydać 

pozytywną opinię?”  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odnosząc się do wypowiedzi Radnego  

P. Jerzego Jęczmienionki, odpowiedział, że jeśli chodzi o ul. Zygmunta Starego, która była  

w złym stanie technicznym, na prośbę mieszkańców ta ulica została wyasfaltowana. Ponieważ 

ulica znajduje się na terenach prywatnych, właściciele skierowali sprawę remontu ul. 

Zygmunta Starego do prokuratury. Następnie Pan Prezydent stwierdził: „Odnośnie Zielonej 

Góry, faktycznie poszerzenie się udało. Chciałem jednak zauważyć, że Prezydent Zielonej 

Góry Pan Janusz Kubicki przyjeżdżał do Rzeszowa i obserwował, jak my to robimy. Jeśli 

chodzi o Opole, to pomimo sprzeciwu mieszkańców, są decyzje rządowe. Na mocy tych 

decyzji, Opole liczące  

80 km
2
, powiększyło się o obszar 60 km

2
. Opole było mniejszym miastem od Rzeszowa, a w tej 

chwili ma większą powierzchnię od naszego miasta. Czy chcemy, aby Rzeszów był 

najmniejszym miastem? Na pewno nie. Jeśli chodzi o referendum, które było w Krasnem, to 

38 % mieszkańców głosowało za. Dodam, że np. w MPK pracuje 100 pracowników z 

Trzebowniska. Dziennie przyjeżdża do Rzeszowa ok. 135 tys. samochodów i te osoby pracują 

w Rzeszowie. Należy przyłączać kolejne miejscowości do Rzeszowa. Proszę Państwa, czy 

byłaby budowana ul. Sikorskiego, gdyby Biała nie weszła do Miasta? Czy byłaby budowana 
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ulica na odcinku od ul. Granicznej do ul. Robotniczej i ul. Strażackiej? Czy byłaby budowana 

ul. Miła? Czy byłaby budowana ul. Podkarpacka, czy łącznik do autostrady od Ronda 

Kuronia? Można tak wymieniać wiele ulic, np. ul. Dębicką, Iwonicką czy Żmigrodzką. Czy 

szkoła byłaby budowana na terenie Przybyszówki? Jest to najpiękniejsza szkoła w Unii 

Europejskiej. Nawiasem mówiąc, gościliśmy w Rzeszowie Panią Minister Annę Zalewską. 

Pani Minister była w tej szkole  

i powiedziała, że to jest mercedes wśród szkół, i że będzie tu wysyłać delegacje. Gdyby szkoła 

nie została zbudowana, rosłyby tam krzaki. Nie rozumiem Was. Powinniście myśleć 

perspektywicznie, a nie na zasadzie: nie, bo nie. Powinniście podejmować starania o to, żeby 

Miasto było duże. Tak dla przypomnienia, pierwsze takie działania miały miejsce 17 czerwca 

2003 r. Wtedy odbyło się spotkanie w kościele w Zwięczycy i od tego zaczęło się poszerzanie 

Rzeszowa. Przybyło kilometrów, przybyło inwestycji i przybyło ludzi.  Jak czytaliśmy tutaj  

w komunikacie firmy Fitch Ratings, Rzeszów ma PKB w wysokości ponad średnią krajową. 

Gdybyśmy popatrzyli na całe województwo, to budżet Rzeszowa wynosi 1 371 000 000 zł, 

budżet wojewódzki - 1 257 000 000 zł, budżet starostwa - 120 000 000 zł, a budżety gmin - 

60 000 000 do 70 000 000 zł. Z tego widać, jakie są potężne różnice. Powinniśmy wspólnie 

działać, mając na uwadze dalszy rozwój Rzeszowa. Dlatego dziwię się, że radni PiS są 

przeciwni rozwojowi Miasta. ”        

 

 P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - odnosząc się do wypowiedzi Radnego P. 

Jerzego Jęczmienionki, wyjaśnił: „Do Wojewody Podkarpackiego jest składany wniosek, 

który liczy kilkaset stron, zawierający analizy, mapy, wyliczenia odnośnie budżetu i terenów. 

To jest uchwała, która upoważnia Prezydenta Miasta do złożenia wniosku. Tak więc wniosek, 

który składamy co roku od kilkunastu lat, to potężne opracowanie, również z analizami 

dotyczącymi finansów i terenu. Na spotkaniach z mieszkańcami, w których z radnych 

uczestniczy głównie Radny P. Mirosław Kwaśniak, a z terenów przyłączanych po kilkaset 

osób, nikt nie zgłasza pretensji. Podejmowane są ważne tematy odnośnie tego, co jeszcze jest 

do zrobienia. Nie opierajmy się więc na suchych liczbach odnośnie konsultacji w tych 

gminach. Bo to wygląda tak, że w Gminie Krasne było 99 % mieszkańców przeciwko 

przyłączeniu, a 3 miesiące później w referendum 50 % mieszkańców było za przyłączeniem do 

Rzeszowa. I na tym się skoncentrujmy. Kilka miesięcy temu na Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu, gdzie był omawiany temat Opola, Pan Minister Sebastian Chwałek z rządu PiS, 

który odpowiada za te sprawy, mówił, że ta droga jest właściwa. Powiedział, że tak jak w 

Rzeszowie, ludzie dzisiaj nie chcą wrócić do dawnych gmin, to mieszkańcy pod Opolem za 

jakiś czas również tak powiedzą. Podawał przykład Rzeszowa, że dopiero po kilku latach 

można powiedzieć coś  

o konsekwencjach zmiany granic. Pan Minister w rządzie, który podejmował decyzje, użył 

takich argumentów.” 

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - ad vocem: „Mówiłem o uzasadnieniu do projektów 

uchwał, które faktycznie są ubogie i wręcz niczego nie mówiące. Należało przedstawić 

radnym analizy, argumenty i fakty.” 

 

 Radny P. Wiesław Buż - powiedział: „Chciałem odnieść się do wystąpienia Radnego 

P. Marcina Fijołka, który zwrócił uwagę na innego lidera w województwie. Mam tu na myśli 

Pana Marszałka Władysława Ortyla. Sytuacja przedstawia się jednak tak, że stosowne ustawy 

nie upoważniają tego organu do podejmowania żadnych decyzji w sprawach dotyczących 

zmian granic. Jeśli chodzi o Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, przywołany w wystąpieniu 

Radnego  

P. Marcina Fijołka, jest to stowarzyszenie gmin, które również nie ma takich kompetencji. 
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Stowarzyszenie to powstało w określonym celu. Ma określone środki i określone zadania, 

które  ma realizować. My mamy lidera w sprawach związanych z poszerzaniem Miasta. Tym 

liderem jest Gmina Miasto Rzeszów, gdzie na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta 

rozpatruje i podejmuje uchwały dotyczące powiększenia Rzeszowa. Radny P. Marcin Fijołek 

mówił, że jest to nieskuteczne działanie. Jak może być nieskuteczne, jeśli obszar Miasta nie 

tak dawno, kilka kadencji temu, wynosił ponad 54 km
2
, a w tej chwili wynosi ponad 120 km

2
? 

Radni prawicy przywołują przykłady Opola czy Zielonej Góry. Ale to prezydenci tych gmin 

wraz z delegacjami uczestniczyli w spotkaniach z Prezydentem Rzeszowa. Tutaj, na tej sali 

mówili, że przyjechali, żeby zapoznać się z naszymi doświadczeniami i wnioskami, i żeby 

wysłuchać informacji, jak ten proces przebiega w Rzeszowie. Jeśli ewentualnie zmienili ten 

model, to w jakimś małym stopniu, ale na pewno skorzystali z rzeszowskiego, skutecznego 

modelu. Mówiono także o braku analiz. Ale przecież nie będziemy na każdej sesji rozmawiać 

o tych analizach, bo dyskutujemy na ten temat dość często. Przypomnę jeden z wiodących 

materiałów: 2x200, czyli 200 tys. km
2
 i 200 tys. mieszkańców. Ten składający się z 

kilkudziesięciu stron materiał bardzo precyzyjnie określa mapę rozwoju Rzeszowa, przy 

wykorzystaniu substancji obszarowej i ludzkiej przyległych gmin i wiosek. Jest tam bardzo 

szczegółowa analiza. Jeśli chodzi o konflikt społeczny, dlaczego gminy, dokonując 

konsultacji, nie skorzystały z wzoru i modelu, tego ostatniego, z Krasnego? To rady gmin i 

ewentualnie aktywiści z tamtych gmin decydowali  

o tym, jaki kształt przeprowadzenia konsultacji nada się w tych gminach czy w sołectwach 

objętych proponowanym powiększeniem. Czego się obawiali? Dlaczego z tego nie 

skorzystali? Bali się tego wyniku? Trudno więc mówić, że jest to z naszej strony zaborcze 

działanie. Po prostu jest tak, że my chcemy powiększyć Rzeszów. Chcemy też zwiększać 

zasoby ludzkie, bo wszyscy wiemy o tym, że mieszkańcy sąsiednich gmin korzystają, 

konsumują dorobek  

i twórczość Rzeszowa w każdej dziedzinie: kultury, sportu, rozrywki, usług, zdrowia, oświaty 

itp. Dobrze byłoby więc, aby chcieli być również mieszkańcami Rzeszowa. Jeśli chodzi  

o dzisiejszą dyskusję, sądzę, że jest to taka kolejna medialna kampania. Szanowni Państwo, 

my musimy być konsekwentni w swoich działaniach. Rada Miasta kilkakrotnie, etapami, 

przyjmuje uchwały dotyczące powiększenia Rzeszowa, a kiedy trzeba to potwierdzić, kiedy 

trzeba dać pozytywny sygnał dla mieszkańców Miasta i mieszkańców okolicznych gmin, to my 

wówczas to negujemy i pokazujemy publicznie, że jest źle. Uważam, że jest dobrze.  Dlatego 

powinniśmy zmienić styl przekazu informacji płynący z sali obrad. Musimy pamiętać, że Rada 

Miasta ma działać na rzecz dobra Miasta Rzeszowa.” 

 

 Radny P. Waldemar Szumny - odnosząc się do dyskusji, powiedział: „Chciałem 

zgłosić kilka drobnych korekt. Po pierwsze, jeśli chodzi o twierdzenie, że model rzeszowski 

jest wzorcowy, nie jest tak do końca. Model rzeszowski nie jest wzorcowy. Pokazała to 

najlepiej Zielona Góra. Prezydent Zielonej Góry przejeżdżał do Rzeszowa, przyglądał się 

jakich błędów nie popełniać i zastosował wariant optymalny. Dlatego Zielonej Górze udało 

się połączyć  

z całą gminą, a nam się nie udało. Po drugie, mówiono o tym, że ta druga uchwała ma 

związek z naszą inicjatywą. Owszem, ma to związek z naszą inicjatywą. My od dawna 

mówiliśmy o tym, w jakim iść kierunku, jeśli chodzi o rozwój Miasta. Nikt nie mówił, żeby 

poczekać na głosowanie. Nikt też nie mówił, jeśli chodzi o tę drugą uchwałę, że będziemy 

przeciwni. Po trzecie, poszerzanie Rzeszowa zaczęło się wcześniej, za rządów PiS-u. 

Pamiętam, że 11 lat temu, w 2006 r., na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej 

tematowi poszerzania Rzeszowa, w obradach uczestniczył Wiceminister Pan Arkadiusz 

Czartoryski.  Radny P. Wiesław Buż odnosił się do kwestii lidera w województwie. Myślę, że 

ustawa o samorządzie województwa  
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i ustawa o samorządzie gminy wyraźnie mówi, że gospodarzem województwa jest marszałek. 

Po czwarte, mówiono tu, że Rzeszowski Obszar Funkcjonalny jest złym wskazaniem. Właśnie 

inicjatywa „Lagging Regions” pokazuje ewidentnie, że to może być dobrym kierunkiem. Jest 

propozycja jej kontynuacji ze strony Banku Światowego. Zresztą niedawno było spotkanie,  

w którym uczestniczyłem, a ze strony Miasta Pani Dyrektor Biura Rozwoju Miasta. Był też 

Zastępca Wójta Trzebowniska i inni. Propozycja, którą zgłosił przedstawiciel Banku 

Światowego, a którą wstępnie zasygnalizował Pan Przewodniczący Klubu Radnych PiS 

właśnie pokazuje kierunek, w jakim można pójść. Nie mówię, że pójdziemy, bo to zależy od 

tego, czy się porozumiemy szerzej w kontekście gmin tworzących Rzeszowski Obszar 

Funkcjonalny. Wiadomo, że zawsze poszerzanie Miasta i zmiana granic dotyczy w jakimś 

kontekście sąsiednich gmin, które tworzą razem z nami Rzeszowski Obszar Funkcjonalny. 

Komisja Europejska potwierdziła, że po dokonaniu zmiany programu będzie możliwe objęcie 

wsparciem programu pilotażowego. A umowa partnerska na dziś nie daje takich możliwości. 

Możliwość wsparcia może być wynikiem wypracowania propozycji w ramach inicjatywy 

„Lagging Regions”. To jest właśnie inicjatywa Pana Marszałka, którą rozwinie szerzej w 

najbliższej przyszłości. To, co Bank Światowy mówi, to jest konkretna propozycja działań, 

informacja dotycząca harmonogramu, co musimy zrobić do lipca, co powinniśmy zrobić do 

września i do grudnia tego roku, oczywiście, jeśli chcemy przystąpić do tego programu. 

Dlatego proponuję, żeby radni z lewej strony sali nie blokowali tej inicjatywy. Dajmy szanse 

na taki model, który zaproponuje Pan Marszałek. Radny P. Wiesław Buż powiedział, że 

chcecie powiększać Miasto. Problem w tym, że Wasze propozycje dotyczące przyłączenia 

takich miejscowości jak: Malawa, Matysówka czy Gminy Tyczyn, Boguchwała i Krasne nie 

uzyskiwały wsparcia, dlatego że były nieprzemyślane. Chodzi o to, żeby wypracować, w 

ramach chociażby tej koncepcji „Lagging Regions”, takie rozwiązania, które będą 

akceptowalne, i które będą mogły być realizowane jako pilotażowe czyli, wzorcowe dla 

innych regionów.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Chciałem sprostować pewne 

stwierdzenia Radnego P. Waldemara Szumnego. Przypomnijmy sobie, to daleka historia do 

tyłu, że w 2006 r. ja już tu urzędowałem. I był zdecydowany sprzeciw odnośnie włączenia 

Słociny i Załęża. Chciałem też zwrócić uwagę na fakt, że 37 lat nie rozszerzano granic 

Rzeszowa. Nie będę rozwijał tego tematu, ale każdy wie, kto rządził Miastem w 

poszczególnych okresach. Byliśmy najmniejszym miastem wojewódzkim. Bratkowice były 

większe od Rzeszowa. Jeżeli chodzi o poszerzanie Miasta, to powiem szczerze, że wszystkie 

rządy mi pomagały  

i wspierały w tym temacie. Natomiast opór był często ze strony radnych. Ostatnio na 

uroczystości z okazji 25-lecia Diecezji Rzeszowskiej mówiłem, że śp. Ks. Infułat Józef Sondej 

był zdecydowanym zwolennikiem rozszerzenia granic. W tym temacie miałem również 

ogromną pomoc od Kościoła. Natomiast opozycja zawsze była przeciw. Chciałem jeszcze raz 

podkreślić, że rząd zawsze przychylał się do tematu poszerzenia Rzeszowa, tak jak się teraz 

przychylił do poszerzenia Opola. Pomijam tu sprawy polityczne Warszawy. Chciałem też 

zauważyć, że partie polityczne funkcjonują w określonym czasie, natomiast miasta muszą się 

bezwzględnie rozwijać.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Państwo nie doceniacie tego, o czym 

mówimy, tj. o wadzie metody poszerzania Rzeszowa. To nie jest tak, że my krytykujemy samo 

rozszerzanie Miasta, bo rozszerzanie jest procesem rozpoczętym 12 lat temu, który miał też 

jasne strony. Przypomnę, że na samym początku, ta pierwsza metoda, pomysł 

koncentrycznego rozszerzania, zyskał moje pełne poparcie, ponieważ był pomysłem spójnym i 

przekonywującym. Natomiast od kilku lat ten proces został zahamowany. Jeżeli sobie 
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przypomnimy ostatnie 4 czy 5 lat, to możemy wymieniać de facto wszystkie okoliczne gminy, o 

które Rzeszów się starał, ale nic  

z tego nie wynikało. Radny P. Konrad Fijołek powiedział, że my zachęcamy do dialogu, tylko 

że z tego dialogu nic nie będzie wynikało. Ale można „odbić piłeczkę” i powiedzieć, że  

z wniosków Pana Prezydenta, składanych ad hoc, też nic nie będzie wynikało. Bo te wnioski 

składane są co roku i co roku nic z tego nie wynika. To jest taki niekończący się tasiemiec  

o rozszerzaniu Rzeszowa, tak jak te seriale brazylijskie, tylko że już od wielu lat nie ma 

efektów. Najlepszym efektem byłoby, po pierwsze, koncentryczne rozszerzanie Miasta, które 

jak już tu mówiłem, zyskało moje pełne poparcie. Tym, co mogłoby przekonać np. władze 

państwowe, nawet w sytuacji, kiedy jest opór mieszkańców, byłoby to, że złożony wniosek 

wpisuje się  

w jakiś spójny program, spójną koncepcję budowy miasta. A tej koncepcji nie ma. Nie 

oszukujmy się. Faktem jest, że tego planu nie ma, bo co roku zwracamy się w innym kierunku. 

Nawet Pani Minister Dmochowska z PO pokazywała, że dopóki Rzeszów nie przedstawi 

spójnej koncepcji poszerzania, to nie może liczyć na przychylność rządu w sytuacji, kiedy jest 

opór mieszkańców. Ja się z tym zgadzam.  W Opolu była spójna koncepcja, podobnie jak w 

Zielonej Górze. W Rzeszowie takiej spójnej koncepcji nie ma. Nie ma się więc co dziwić, że 

rządy niezależnie od tego czy prawicowe, centrowe czy lewicowe, odrzucają kolejne wnioski. 

Chcemy zwrócić na to uwagę. Jeżeli myślimy o rozwoju Miasta poprzez korekty granic, to 

najpierw przekonajmy do tego, że ta korekta granic ma jakiś konkretny sens, a nie rzucajmy 

się co roku w każdym kierunku. Na dzisiaj mamy te dwie propozycje. Przejdę więc do tych 

konkretnych propozycji. Mamy Świlczę i mamy lotnisko. To są dwie bardzo różne propozycje. 

Nie ulega wątpliwości, że składanie dzisiaj wniosku w sprawie Świlczy mija się z celem, z 

dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma zgody rady gminy, a więc całe procedowanie jest 

skazane na porażkę, łącznie z tym, że nie ma szansy na pozyskanie bonusa finansowego, 

właśnie ze względu na brak zgody władz gminy. Po drugie, dlatego że wystarczy popatrzeć na 

mapę, jak będzie wyglądał Rzeszów. Czy ktoś byłby w stanie przedstawić koncepcję 

funkcjonowania Miasta  

z takim wielkim kompleksem leśno - rolnym? Nie ma takiej koncepcji. Jeśli chodzi o drugi 

pomysł dotyczący przyłączenia lotniska, to jest koncepcja bardzo ciekawa. Chciałem 

przypomnieć, że przyłączenie lotniska zaproponowałem praktycznie w tych samych granicach, 

może jedynie za wyjątkiem tego, żeby jeszcze przyłączyć fragment Tajęciny, o ile dobrze 

pamiętam. Rozmawiałem o tym z Panem Wójtem Fedanem w 2008 r. i była na to wyrażona 

wstępna zgoda. Gdyby wtedy popracowano nad tą sprawą, kiedy była wstępna zgoda na 

przyłączenie lotniska, dzisiaj „bylibyśmy już w domu”. Ponieważ niestety nie przyjęto naszej 

propozycji, po 10 latach wracamy do tematu. Bardzo chciałbym, żeby ta druga uchwała 

mogła być zrealizowana. Ale ze względu na to, że nie zadbano o dialog, że nie zadbano o 

powrócenie do tamtej sytuacji sprzed prawie 10 lat, obawiam się, że dzisiaj jest to już nie do 

zrealizowania, czego bardzo żałuję. Uważam, że ta druga uchwała jest godna realizacji. 

Tylko, niestety, metoda skazuje ją prawdopodobnie na porażkę.”      

 

 Radny P. Konrad Fijołek - ad vocem: „Radny P. Robert Kultys powiedział, że nie 

jest dobrym pomysłem rzucanie ad hoc pewnych wniosków i pomysłów na poszerzenie 

Rzeszowa. Moim zdaniem, takim właśnie wnioskiem był wniosek Radnego P. Roberta Kultysa, 

jeśli chodzi o przyłączenie lotniska. Owszem, zgadzam się tutaj z Radnym P. Kultysem, że to 

bardzo dobry wniosek, ale wniosek w tym samym stylu, rzucony ad hoc, przedstawiony tylko 

na potrzeby tego, żeby przyłączyć lotnisko. Wniosek bez spójnej koncepcji, aczkolwiek bardzo 

dobry. Zgadzamy się co do tego. Chciałem zwrócić uwagę, że jak mówimy o koncepcjach, to 

tak naprawdę sprowadza się to do tego, że dokonujemy pewnych pragmatycznych rozwiązań. 

Jak mówimy  
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o pragmatycznych rozwiązaniach, to chyba doskonale wiemy, że wójt, który mówi, że zgadza 

się na dobrowolne odłączenie terenu wokół lotniska, które przynoszą mu największe podatki, 

to tak jak w pewnym kawale, mówi i tyle. Ale to jest inna historia.” 

 

 Radny P. Stanisław Ząbek - powiedział: „Wspomniano tutaj w dyskusji, że jeśli 

chodzi o poszerzanie Rzeszowa, działamy bez planu, chaotycznie, bez konsultacji itp. 

Chciałbym to sprostować. Mam bogatą wiedzę w tym zakresie, ponieważ działałem przed 

przyłączenia Białej i Budziwoja do Rzeszowa. Byłem radnym w Gminie Tyczyn przez dwie 

kadencje. Wtedy został już opracowany wycinkowy plan przyłączenia Białej i części 

Budziwoja. Skąd się to wszystko brało? Jeżeli odniesiemy się do Białej, było ok. 50 - 60 

pozycji o znaczeniu strategiczno -gospodarczym w funkcjonowaniu sołectwa Biała. Jakie były 

przyczyny, powody, że chcieliśmy wejść do Rzeszowa. Po pierwsze, Biała dwukrotnie była 

przyłączana w tamtym wieku. W latach 1965/1966 było jedno przyłączenie do Drabinianki, a 

drugie w latach 1975/1976. Już wtedy  

w Gminie Tyczyn panował pogląd, że w Białą nie warto inwestować, bo i tak wcześniej czy 

później wstąpią do Rzeszowa. To była prawda. Mieszkańcy byli zniechęceni tym, co się dzieje. 

Zresztą wynikało to może także z siły gospodarczej gminy, bo w tamtym czasie budżet gminy 

wynosił niecałe 20 mln zł. Co to było w porównaniu do 1 300 mln zł obecnie. Jakie były 

przyczyny? Ja podam tylko kilka. Na przykład przysiółek Mokra Strona, następnie Łany, 

kolejny Za Strugiem, do których nie można było dojechać podczas zmian pogodowych, czyli 

wczesną wiosną i późną jesienią. Byli praktycznie odcięci od świata. To było w planie. 

Pojawił się nowy Starosta Pan Józef Jodłowski, który na moje zapytanie, dlaczego tak jest, 

przykro dziś o tym mówić, ale wyszedł z sali, bo potwierdził zaistniałą sytuację. Czy to nie 

była część naszego planu? Była bardzo rozsądna. Przy zbieraniu podpisów uzyskaliśmy 

ponad 80 % poparcie ze strony mieszkańców akceptujących przyłączenie do Rzeszowa. 

Później jeszcze uzupełnialiśmy, tak że poparcie dochodziło do 90 %. Podobna sytuacja była w 

Budziwoju. Była ogromna pomoc ze strony proboszczów, którzy byli otwarcie za 

poszerzeniem Rzeszowa. Była tutaj też mowa  

o braku spotkań i sondaży ze strony władz Miasta. Jeśli chodzi o spotkania z Prezydentem 

Miasta, oficjalne i mniej oficjalne, było kilka takich spotkań w Białej, jeszcze wtedy, jak 

byliśmy  

w granicach Gminy Tyczyn. Podobnie rzecz się miała w Budziwoju. To były spotkania, na 

które przychodzili mieszkańcy. Po przyłączenia Białej, po 4 latach, wyliczyłem ok. 150 

różnych pozycji, które zostały zrealizowane. Mam tu na myśli przedsięwzięcia inwestycyjno - 

gospodarcze, począwszy od udrożnienia przepustu, a skończywszy na modernizacji budynku 

szkoły czy domu kultury, który był w takim stanie, że kwalifikował się do wyburzenia. Takich 

różnych pozycji zrealizowaliśmy ok. 150, od najdrobniejszych inwestycji do takich jak 

przebudowa ul. Karola Wojtyły, która zajęła I miejsce jako budowla modernizacyjna roku. 

Podobnie było w Budziwoju. Popatrzmy więc na to wszystko racjonalnie. Może dokonajmy 

objazdu Miasta, żeby mieć czytelność i ogląd sytuacji.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Myślę, że dyskusja idzie nie w taką stronę,  

w jaką powinna. Przekonujecie nas jako radnych z Klubu Radnych PiS, żebyśmy byli za 

rozwojem i za rozszerzaniem Rzeszowa. Z naszych wypowiedzi nie wynika, żebyśmy byli 

przeciwko rozszerzaniu Miasta. Jesteśmy za rozszerzaniem Miasta Rzeszowa. Szkoda, że tyle 

energii nie przerzucamy w to, żeby rozmawiać i dyskutować, jak tego dokonać. Jak zrobić, 

żeby rozszerzyć Miasto, ale innym sposobem. Jeżeli popatrzymy na mapę, to obszar Świlczy 

jest prawie równy obszarowi Rzeszowa. Na naszym terenie jest ok. 200 tys. mieszkańców. A 

ile mieszkańców jest na obszarze Gminy Świlcza? 25 czy 30 tys. mieszkańców? Jako Miasto, 

chcąc być metropolią, musimy dążyć do tego, żeby w Rzeszowie było minimum 300 tys. 
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mieszkańców. Samo przyłączenie Gminy Świlcza to mało. Musimy patrzeć na to pod kątem 

ściągnięcia przemysłu, tworzenia miejsc pracy, budowania osiedli mieszkaniowych. To 

oczywiście  

w perspektywie będzie się wiązać z rozszerzaniem Miasta. Natomiast teraz w obrębie 

Rzeszowa mamy masę obszarów niewykorzystanych, które można scalić, na których można 

budować nowe osiedla, gdzie można ściągać przemysł. Na przykład Strefa Dworzysko. 

Naprawdę mamy co robić, żeby zurbanizować te tereny, które są w obrębie Miasta. Czy 

Rzeszów powinien się rozszerzać? Oczywiście, że powinien. Czy na takich warunkach i 

zasadach jak obecnie? Według mnie nie. Mówiono tu także o koncepcji pójścia w kierunku 

lotniska. Wydaje mi się, że ta koncepcja jest zasadna. Pojawia się jednak pytanie, czy teraz, 

po takich błędach negocjacyjnych, da się tego dokonać? Bo jeszcze nie mówimy o tym, że 

jeżeli nie będzie zgody gminy ościennej, to też ucieka nam bonus. Dlatego jeszcze raz 

chciałem podkreślić, że Klub Radnych PiS jest za rozwojem Miasta i za rozszerzeniem 

Rzeszowa. Pytanie tylko, czy w takiej formie i teraz?” 

 

 Rady P. Janusz Micał - powiedział: „Jeśli chodzi o metodę poszerzania Rzeszowa, to 

uważam, że jest dobra, bo jest skuteczna. Skutek jest taki, że Rzeszów jest powiększony. Jest 

pozytywny efekt tej metody. Podziękowania należą się tu Panu Prezydentowi Tadeuszowi 

Ferencowi i Panu Pełnomocnikowi ds. Poszerzania Granic Panu Krzysztofowi Kadłuczko. 

Pomimo tego, że są to bardzo trudne sprawy, tyle wniosków zostało pozytywnie załatwionych. 

Bo przyłączono Przybyszówkę, Zwięczycę, Białą, Budziwój, część Miłocina, a ostatnio 

Bziankę. Myślę, że nie pominąłem tu żadnej miejscowości. Dzięki temu Miasto powiększyło się 

z 54 km
2
 do ok. 120 km

2
. Powierzchnia Rzeszowa wzrosła więc o ponad 100 %. Wszystkie 

argumenty za  

i przeciw zostały przedstawione. Jestem za dalszym poszerzaniem Miasta, bo dzięki temu 

Rzeszów się rozwija. Powstają nowe inwestycje, budowane są nowe drogi, rozwija się 

budownictwo mieszkaniowe i przemysł. Kończąc, chciałem zgłosić wniosek formalny  

o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie uchwał.”     

 

 Nie zgłoszono sprzeciwu co do wniosku o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie 

uchwał.  

 

 P. Krzysztof Kadłuczko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. 

Poszerzenia Granic - odnosząc się do dyskusji, powiedział: „Chciałbym przypomnieć 

Państwu, że na tej sali, w ogromnej części radni, którzy dzisiaj uczestniczą w tej sesji, podjęli 

uchwałę o poszerzeniu Rzeszowa o te wszystkie miejscowości, o które Pan Prezydent obecnie 

występuje z inicjatywą. Przykro mi, że Państwo o tym nie wiecie, Zresztą potwierdził to Radny 

P. Robert Kultys i Radny P. Waldemar Szumny. Chciałbym też Państwu powiedzieć, że  

w oparciu o tę uchwałę zostały opracowane kierunki rozwoju Rzeszowa, które mogą zostać 

udostępnione radnym. Są tam informacje, które być może uzbroją Państwa w nowe 

argumenty. Mówiliście Państwo także, że robimy pewne pociągnięcia i wychodzimy z 

inicjatywami ad hoc. To jest nieprawda. Nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ jest tutaj 

Radny P. Stanisław Ząbek, Radny P. Janusz Micał, Radny P. Czesław Chlebek, a ostatnio 

Radny P. Kamil Skwirut, którzy od kilkunastu lat pracują wspólnie z mieszkańcami 

poszczególnych sołectw i gmin, po to by po wielu ogromnych i uciążliwych pracach zyskać 

pozytywne efekty. A czy te efekty są, to Państwo sami ocenicie, bo wystarczy popatrzeć na 

mapę współczesnego Rzeszowa. Chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć, bo zastanawialiście 

się, czy to jest dobre czy złe dla mieszkańców terenów przyłączonych, że Pan Prezydent 

Tadeusz Ferenc i jego ugrupowanie „Rozwój Rzeszowa” na terenach przyłączonych zawsze 

uzyskuje najwyższe wyniki w wyborach. To są wybory tajne, bezpośrednie, równe i każdy 
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mieszkaniec wyraża swoją wolę. A czy Rzeszów zmienił się od  

2003 r., kiedy odbyło się pierwsze spotkanie w kościele w Zwięczycy czy nie, to Państwo 

widzicie codziennie i sami możecie ocenić. Myśmy wczoraj objeżdżali Miasto i widać, że 

Rzeszów żyje pracą, ogromnymi inwestycjami, i to nie tylko drogowymi, jak się niektórym 

wydaje. Jestem do dyspozycji Państwa Radnych i każdego, kto chciałby porozmawiać  

o koncepcji poszerzania granic Miasta Rzeszowa. Mogą to być rozmowy kontrowersyjne.  

Przygotuję Państwu wnioski, które zawierają analizy co do których Radni z Klubu PiS mieli 

pewne wątpliwości. Kończąc, zwracam się do Państwa o podjęcie przedłożonych uchwał.” 

 

 Przystąpiono do głosowania.  

     

 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia 

Miasta Rzeszowa z Gminą Świlcza, a także wystąpienia z wnioskiem 

dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych - została przyjęta 14 

głosami za, przy  

10 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  
 

 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic 

Miasta Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym 

opiniowanych zmian terytorialnych - została przyjęta 14 głosami za, bez 

głosów przeciwnych, przy 7 głosach wstrzymujących.  
 

Ad. 10. 

 

 P. Edyta Dawidziak - Miejski Konserwator Zabytków - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów 

do roku 2023” (druk nr XLI/7/2017). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 P. Michał Drabek - z firmy Atmoterm S.A. - dokonał prezentacji „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” (dokument stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu).  

 

 Dalszą część obrad prowadził P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta.  

 

 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „Chciałam zapytać o sferę społeczną. Jak 

Pan ocenia społeczeństwo zamieszkujące na osiedlach objętych opracowaniem programu? 

Jakie są sposoby wyjścia z tej sytuacji, która jak widzimy z opracowania jest dość trudna? 

Proszę także o informację dotyczącą śródmieścia Rzeszowa, tej zabytkowej części.”   

 

 P. Michał Drabek - z firmy Atmoterm S.A. - odpowiedział: „Jeżeli chodzi o same 

wskaźniki, to bardzo ciężko w dwóch słowach je opisać, bo w dokumencie zostało opisanych 

kilkanaście różnych wskaźników społecznych. Były to zarówno świadczenia społeczne z tytułu 

przyznawania różnego rodzaju zasiłków z MOPS, jak też dane dotyczące przestępczości. Tych 

wskaźników było bardzo wiele. Ciężko jednoznacznie dokonać ich podsumowania. Należałoby 

je oddzielnie przeanalizować, tak jak to jest zrobione w przedłożonym dokumencie. Faktycznie 

jest tak, że cześć osiedli, pod kątem wskaźników społecznych, wykazuje duże odchylenie od 

średnich wartości dla miasta, jak również odchylenia od średnich wartości dla województwa. 

Są takie osiedla, które w niektórych wskaźnikach wykazują duże odchylenia. Jeżeli chodzi  
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o działania, to w dokumencie, na etapie jego tworzenia, zaplanowanych zostało 39 różnych 

inwestycji, mniej lub bardziej szerokich. Jest to część inwestycji typowo społecznych, 

skierowanych na działania społeczne na poszczególnych osiedlach. Dla przykładu są to 

działania z zajęciami z psychologiem oraz działania z animatorami na poszczególnych 

podwórkach. Jest to również projekt kompleksowej rewitalizacji, skupiający się na 

podwórkach miejskich. Tych zadań jest bardzo dużo. Nie chciałbym żadnego z nich pominąć. 

Są one również opisane pod kątem oddziaływania na wskazane czynniki.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - nawiązując do pytania Radnej P. Danuty Solarz, zapytał: 

„Które osiedla są najbardziej odbiegające od normy?” 

 

 P. Michał Drabek - z firmy Atmoterm S.A. - odpowiedział: „Jeśli chodzi o wyniki 

końcowe analiz, podsumowanie wyników było zrobione dwukrotnie. Czyli po pierwsze 

porównaliśmy wszystkie sumaryczne wskaźniki, nadając im odpowiednie wagi i kryteria dla 

średniej dla miasta, a następnie odnieśliśmy je do średniej województwa. To są te osiedla, 

które tak naprawdę wykazały największe odchylenie sumaryczne w odniesieniu do wszystkich 

problemów. Przy czym na wynik tej analizy największy wpływ miały wskaźniki społeczne, bo 

one najwięcej były wagowane. Dlatego najszersza analiza była poświęcona temu tematowi.” 

 

 Przystąpiono do głosowania.  

 

 Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” - została przyjęta jednogłośnie  

(17 głosami za). 

 
Ad. 11.  

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił sprawozdanie  

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 

 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „Miasto prowadzi szerokie działania w celu 

wspierania rodziny. Głównym problemem usamodzielniających się osób jest na pewno 

mieszkanie i zatrudnienie. Jak samorząd Miasta i inne instytucje pomagają tej młodzieży  

w usamodzielnianiu się?” 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Nie bardzo 

rozumiem, o jakie osoby chodzi, które usamodzielniają się. W materiale jest mowa o tym, że 

jako Miasto mamy obowiązek zapewnić mieszkanie i pracę dla osób, które wychodzą z domów 

dziecka czy z rodziny zastępczej. To wszystko jest zrealizowane zgodnie ze stosowną ustawą. 

Szczegółowe informacje zawarte są w przedłożonym materiale.” 

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - powiedział: „Dla młodego człowieka, który 

wychodzi z domu dziecka najważniejsze jest, żeby miał gdzie mieszkać, i żeby miał pracę. 

Razem  

z Radnym P. Witoldem Walawendrem pracujemy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej i 

jeszcze nie zdarzyło się, aby ten warunek nie był spełniony. Zgodnie z ustawą jest to priorytet. 

Takie osoby otrzymują mieszkanie.” 
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 Radna P. Maria Warchoł - powiedziała: „Ogrom zadań, które realizuje MOPS na 

rzecz osób potrzebujących, jest nieprawdopodobny. Prosiłabym o wyjaśnienie na temat  

organizatora zadania w pieczy zastępczej w odniesieniu do przeprowadzenia okresowej oceny 

sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Informacja jest taka, że  

w przypadku dzieci poniżej 3 lat oceny dokonywano co 3 miesiące, a sytuację dzieci starszych 

oceniano nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Mam pytanie, czy taka częstotliwość oceny wynika  

z przepisów, które obowiązują w tym zakresie czy z doświadczenia pracowników, że to jest 

wystarczające albo też z niewystarczającej ilości pracowników? Jeśli chodzi o placówki 

opiekuńczo – wychowawcze, przeczytałam, że placówka im. Hanasiewicza dysponuje  

25 miejscami, w tym 11 interwencyjnymi i 14 socjalizacyjnymi oraz posiada miejsca dla 

małoletnich dziewcząt w ciąży. Mam pytanie, czy na dzień dzisiejszy w tej placówce 

przebywają dziewczęta małoletnie w ciąży? Chciałam prosić o odniesienie się do 

zagadnienia, o którym mowa w rozdziale V, dotyczącym zestawienia potrzeb MOPS. Moje 

pytanie jest takie, czy MOPS jest w stanie zabezpieczyć potrzeby, które tam są określone, i 

jakie MOPS ma oczekiwania  

w tym zakresie do Miasta?” 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Jeśli chodzi  

o ocenę przebywania dzieci w pieczy zastępczej, jest to realizowane zgodnie z ustawą. Takie 

są potrzeby i uważamy, że ta częstotliwość jest wystarczająca. Jeżeli chodzi o środki na 

pomoc społeczną, Miasto wydaje na ten cel ponad 120 mln zł. Uważamy, że pomoc finansowa 

jest adekwatna do potrzeb. Nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś, kto zgłosi się o udzielenie 

pomocy społecznej, nie otrzymał takiej pomocy. Oczywiście, jest to pomoc w różnych 

formach, bo na te 120 mln zł składa się pomoc udzielana w ramach Ośrodka, jak również 

dofinansowanie związane z przebywaniem osób w Domach Pomocy Społecznej itp.”  

 

 P. Jacek Gołubowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 

wyjaśnił: „Jeśli chodzi o placówkę im. Henryka Hanasiewicza, do niedawna była ona 

placówką  

z miejscami wyłącznie interwencyjnymi. W r. ub. wystąpiliśmy do Wojewody o zgodę na 

utworzenie miejsc socjalizacyjnych. Dzięki temu działaniu koszty spadły o ok. 1 000 zł. Jeśli 

chodzi o przebywanie matek niepełnoletnich, w tej chwili w placówce takich przypadków nie 

ma. Natomiast występuje taki przypadek w Domu Dziecka przy ul. Nizinnej.”    

 

 Radny P. Grzegorz Koryl  - zapytał: „Ile mieszkań w 2016 r. otrzymały  dzieci z 

domów dziecka i rodzin zastępczych? Ile dzieci ubiegało się o otrzymanie mieszkania? Ile 

mieszkań zostało przyznanych w 2016 r.? Ile dzieci powinno mieć przyznane takie 

mieszkania? 

 

 P. Jacek Gołubowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 

odpowiedział: „Takiej liczby nie jestem w stanie podać. Są dwa mieszkania chronione, które 

łącznie mają 4 miejsca. Z tych miejsc interwencyjnych skorzystało w r. ub. 14 osób. W trakcie 

pobytu w mieszkaniu chronionym są czynione starania o uzyskanie mieszkania z zasobów 

gminy. Jest uchwała Rady Miasta, która daje preferencje do uzyskania takiego mieszkania 

właśnie absolwentom zarówno placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu Miasta 

Rzeszowa, jak i z rodzin zastępczych. W związku z tym, ta rotacja jest bardzo duża i bardzo 

szybko absolwenci uzyskują swoje samodzielne mieszkania.”    
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 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - powiedział, że odpowiedź na 

pytanie Radnego P. Grzegorza Koryla zostanie udzielona w formie elektronicznej, po 

uzyskaniu danych ze Społecznej Komisji Mieszkaniowej.   

 

Ad. 12. 

 

 P. Jaromir Ślączka - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - 

przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Rzeszowa w roku 2016. Raport 

stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „W raporcie jest mowa o szczepieniach 

ochronnych dzieci i młodzieży. Wiemy, że są szczepienia obowiązkowe, ale są też szczepienia 

zalecane. Chciałam zapytać, czy widziałby Pan potrzebę szerszego włączenia się samorządu, 

jeśli chodzi o szczepienia zalecane?”  

 

 P. Jaromir Ślączka - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - 

odpowiedział: „Na pewno profilaktyka i działania związane z popularyzacją szczepień jak 

najbardziej powinny wpisywać się w działalność samorządów. Wiem, że takie działania były 

podejmowane. Na przykład, jeśli chodzi o pneumokoki, zanim od tego roku weszły do 

kalendarza szczepień, były pewne inicjatywy ze strony Miasta i takie szczepienia dla dzieci ze 

żłobków i przedszkoli były jakby refundowane. Ten kalendarz szczepień, który jest 

realizowany, jest dosyć szeroki. Ale oczywiście, po pewnej analizie przedmiotu, można byłoby 

znaleźć jednostki chorobowe, które jakby z mocy urzędu jeszcze nie są objęte jako 

obowiązkowe,  

a które można byłoby wprowadzić w profilaktyce dodatkowej.” 

 

 Radny P. Bogusław Sak - powiedział: „Na Komisji Gospodarki Komunalnej 

obszernie omawialiśmy ten raport. Dziękujemy za wyjaśnienia dotyczące działań odnośnie 

likwidacji dostępności dopalaczy, bo jest to bardzo ważne zagadnienie, jeśli chodzi o 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Zwróciliśmy też uwagę na potrzebę szczególnej dbałości o 

bezpieczeństwo sanitarne obiektów użyteczności publicznej. Chodzi tu m.in. o kąpielisko przy 

ul. Kwiatkowskiego, obok żwirowni. Wiemy, że w tym roku w dalszym ciągu trwa remont 

naszych basenów, stąd też kąpielisko będzie bardziej użytkowane. Należy więc zwrócić 

większą uwagę na kwestie bezpieczeństwa sanitarnego, jeśli chodzi o gastronomie, jak też 

zwiększenie ilości  

i dostępności ubikacji. Uzyskaliśmy informację o zachowaniu bezpieczeństwa w tym 

zakresie.”   

 

 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „Z tego opracowania wynika, że żywienie  

w żłobkach i przedszkolach jest dwojakiego rodzaju. Część jest oparta o własne stołówki,  

a część to żywienie cateringowe. Jaka w Pana ocenie jest jakość tego żywienia?”  

 

 P. Jaromir Ślączka - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - 

odpowiedział: „Jeśli patrzymy pod kątem ścisłego bezpieczeństwa żywności, to nie mieliśmy 

żadnych przypadków zatruć pokarmowych ani uchybień w tym zakresie. Natomiast 

zdecydowanie wyżej oceniamy jakość żywienia organizowanego na miejscu niż żywienia 

cateringowego. Często cateringi wygrywają nawet w jednostkach samorządowych.  

W Rzeszowie nie ma takiej sytuacji, ale w powiecie zdarza się. Wiadomo, że decyduje cena,  

a stawki żywieniowe są bardzo niskie. Za 4 czy 5 zł trudno zrobić całodzienny posiłek. Z 

punktu widzenia bezpieczeństwa, na pewno lepiej jest przygotować posiłek na miejscu, bo jest 
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krótszy czas podania, transportu, jak też ekspozycji na czynniki niepożądane. Więc tę formę 

żywienia,  

z punktu widzenia nadzoru, bardziej wspieramy. Natomiast catering jest dopuszczalny 

prawem, po spełnieniu określonych warunków. Dostawca cateringowy musi spełnić wszystkie 

wymagania i my to egzekwujemy.”   

 

Ad. 13. 

 

 P. Józef Wisz - Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie - przedstawił 

sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2016 r. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 Radna P. Danuta Solarz - odnosząc się do przedłożonego sprawozdania, zapytała: 

„Czy jakaś osoba bezdomna wyszła z bezdomności z pomocą Miasta? Czy otrzymała 

mieszkanie socjalne?”  

 

 P. Józef Wisz - Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie - odpowiedział: „Straż 

Miejska nie ma takich informacji. Posiadamy tylko informacje, w których miejscach są 

bezdomni.” 

 

Ad. 14. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2017 roku (druk  

nr XLI/13/2017). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu. Wniósł autopoprawki do projektu uchwały, polegające na dodaniu: 

 § 2 w brzmieniu: „Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa”; 

 § 3 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

  

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

  

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Rzeszowa w 2017 roku (wraz z autopoprawkami) - została 

przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 
 

Ad. 14 a. 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego Nr 34 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 4 w Rzeszowie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu. Dodał, że projekt uchwały jest konsekwencją uchwały intencyjnej wcześniej 

podjętej przez Radę Miasta. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  

  

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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 Uchwała w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego Nr 34 do 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie - została przyjęta 

jednogłośnie (18 głosami za). 

 
Ad. 14 b. 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do  

31 sierpnia 2019 r. Projekt uchwały, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 26 do protokołu. Dodał, że ww. projekt uchwały jest konsekwencją uchwały podjętej przez 

Radę Miasta w dniu 31 stycznia 2017 r. Ww. projekt uchwały uwzględnia propozycje zmian 

wniesione przez Kuratorium Oświaty.   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zwrócił się o wyjaśnienie, na czym 

polegają zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w stosunku do uchwały 

podjętej przez Radę Miasta w dniu 31 stycznia 2017 r.    

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Najważniejszą 

zmianą był fakt, że ulice, które Państwo zaproponowaliście na sesji w dniu 31 stycznia  

2017 r. do włączenia do szkoły podstawowej na Osiedlu Bł. Karoliny, nie zostały 

zaakceptowane przez Kuratorium Oświaty. Myśmy to zmienili. Dostosowaliśmy tak, jak  

wcześniej proponowaliśmy. Kolejna zmiana dotyczy utworzenia Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego na ul. Dąbrowskiego. Pani Kurator zwróciła uwagę, że w decyzji o 

utworzeniu Zespołu powinna być uchwała rad pedagogicznych tych jednostek, które wchodzą 

w skład Zespołu. My uważamy, że nie może być uchwały rad pedagogicznych, ponieważ te 

rady na dzień dzisiejszy nie funkcjonują. Proponujemy tam w szkole podstawowej dwa 

oddziały klasy pierwszej i dwa oddziały przedszkola, więc rad pedagogicznych nie będzie w 

poszczególnych jednostkach. Ale skoro Pani Kurator takie zalecenie przedstawiła, 

uwzględniliśmy je.   

Wycofaliśmy na dzień dzisiejszy Zespół Szkolno - Przedszkolny z tej uchwały. Jeśli byśmy to 

wprowadzili, z mocy prawa ta uchwała nie miałaby mocy prawnej.”     

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał, czy Komisja Edukacji 

zajmowała się tym tematem? 

 

 P. Mirosław Kwaśniak - Przewodniczący Komisji Edukacji - poinformował, że:  

„Komisja Edukacji zajmowała się powyższym problemem. Radni P. P. Grażyna Szarama  

i Grzegorz Koryl zaproponowali odbycie rozmowy z Panią Kurator. Na moją prośbę,  

w rozmowie uczestniczyłem także ja oraz Radna P. Maria Warchoł. Wyjaśnialiśmy z Panią 

Kurator te zagadnienia. Czytając tę uchwałę i wysłuchując jednej i drugiej strony, doszedłem 

do wniosku, że zaszło takie zjawisko, które zachodzi chyba na całym świecie, we wszystkich 

systemach, że jak się wprowadza coś nowego następuje zderzenie treści dokumentów 

prawnych z rzeczywistością, którą technicznie trudno wykonać. Okazuje się, że może lepiej 

było trochę poczekać i nie śpieszyć się. W odpowiedzi na propozycję Pani Kurator, o czym 

była już mowa, przedłożone dokumenty zostały dostosowane w taki sposób, aby można było 

uzyskać pozytywną opinię Kuratora Oświaty.” 
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 Radna P. Grażyna Szarama - powiedziała: „Chciałam potwierdzić to, co powiedział 

Pan Przewodniczący Komisji Edukacji. Cieszę się, że moja inicjatywa, zgłoszona na 

posiedzeniu Komisji Edukacji, aby spotkać się z Panią Kurator, została przyjęta. I że 

consensusem tego spotkania, w którym uczestniczyłam ja oraz Radni P. P. Grzegorz Koryl, 

Mirosław Kwaśniak i Maria Warchoł, jest wypracowanie projektu uchwały w obecnie 

przedłożonym kształcie. Dlatego przychylamy się do tej uchwały. Miałabym jeszcze pytanie,  

czy konkursy na stanowiska dyrektorów szkół zostały rozpisane? Czy w związku z tym, że ta 

uchwała jest w tym kształcie, są jakieś zmiany?” 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Nie mogę 

zgodzić się z Panią Radną co do tego, że jakiś consensus został wypracowany, bo żadnego 

consensusu tu nie ma. Po prostu wycofujemy się z uchwały podjętej przez Radę Miasta na 

sesji  w dniu 31 stycznia, zgodnie z tym, co zaleciła nam Pani Kurator.  Bo jeżeli byłby 

consensus, to w tej uchwale powinniśmy wpisać Zespół Szkolno - Przedszkolny przy ul. 

Dąbrowskiego. Jeżeli chodzi o konkurs, to Państwo uchwaliliście 31 stycznia 2017 r., że 

będzie Zespół Szkolno - Przedszkolny przy ul. Dąbrowskiego. Na dzień dzisiejszy mamy ten 

Zespół, bo jest uchwała podjęta przez Radę Miasta. Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego został ogłoszony i się odbędzie. Na następną sesję przygotujemy stosowny 

projekt uchwały. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że żaden consensus w Kuratorium nie 

został wypracowany.” 

 

 Radna P. Grażyna Szarama - ad vocem: „Nie rozumiem tych emocji. Została 

wypracowana uchwała i wszyscy jesteśmy zadowoleni z jej kształtu.” 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Nie zgadzam 

się z Panią Radną. Jeszcze raz podkreślam, że żaden consensus nie został wypracowany 

podczas spotkania w Kuratorium Oświaty. Dostosowaliśmy się do tego, co nam zalecała Pani 

Kurator.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do dyskusji, 

powiedział: „Rozumiem z tego, że ta uchwała odpowiada temu, czego sobie życzy Pani 

Kurator, ale niekoniecznie temu, co my sobie wyobrażamy.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Jeśli chodzi o uwagi Pani Kurator, to były 

one rzeczowe, na zasadzie jakby pomocy, żeby można było tę uchwałę przyjąć. Myślę, że 

dobra wola z dwóch stron doprowadziła do tego, że został przedłożony omawiany projekt 

uchwały.  Uważam, że tak to powinno wyglądać, żeby były rozmowy, co miało miejsce. Uwagi 

zostały uwzględnione i będziemy mieć sieć szkół. A ten Zespół Szkolno - Przedszkolny, którego 

na dziś  nie ma, wprowadzimy w możliwie najbliższym terminie. Chciałbym wrócić do tematu 

związanego z wyborem dyrektora tego Zespołu. Uważam, że jeżeli konkurs zostanie 

przeprowadzony, to narażamy się na to, że ktokolwiek może go podważyć. Bo komisja będzie 

niepełna, nie będzie w niej przedstawiciela rad pedagogicznych. Wystarczy jeden 

niezadowolony, żeby wszystko zaskarżyć. Uważam, że konkurs powinien być przesunięty. Nie 

wiem, dlaczego upieramy się przy tym, żeby ten konkurs został przeprowadzony, narażając się 

tym samym na to, że będzie podważony jego wynik.”        

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „W ustawie jest 

jasno zapisane, że jeżeli konkurs ogłasza się na dyrektora nowo powstałej szkoły, a zespół 

szkół czy szkoła to jest jedno i to samo, w skład komisji konkursowej nie wchodzą członkowie 

rad pedagogicznych ani rad rodziców, bo tych rad nie ma. To ustawa o tym mówi.” 
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 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Chciałam zapytać, czy Pani Kurator 

wskazała rejonizację jako błędną? Bo na ostatniej sesji zmieniliśmy rejonizację, jeśli chodzi  

o ul. Krajobrazową, Widokową i Panoramiczną, do szkoły przy ul. Bł. Karoliny, a widzę, że 

wróciły do Szkoły Podstawowej Nr 28.” 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Tak, to była 

uwaga Pani Kurator, na podstawie uwag rodziców dzieci, które chodzą do tej szkoły. Tak jak 

powiedziałem, jako Miasto przyjmujemy te uwagi.”  

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - zapytała: „Której szkoły dotyczyły uwagi 

rodziców?” 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Uwagi były ze 

strony rodziców dzieci z Zespołu Szkół Nr 7. Uwagi dotyczyły tego, że jeżeli te ulice, które 

Państwo zaproponowaliście na ostatniej sesji, włączymy w rejon dla Zespołu Szkół Nr 7, w tej 

szkole będzie przepełnienie i nauka będzie odbywała się co najmniej na dwie zmiany. 

Natomiast Szkoła Podstawowa Nr 28 nie będzie miała dzieci nawet na jedną zmianę. 

Uznaliśmy więc, że te uwagi są uzasadnione. Jeżeli jedna szkoła i druga szkoła będą 

pracowały na jedną zmianę,  będzie to z korzyścią i dla dobra dzieci, o co nam chodziło.” 

 

 Przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, 

gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 

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

31 sierpnia 2019 r. - została przyjęta 18 głosami za, przy 3 głosach 

przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym.  
 

Ad. 14 c.  

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zmiany 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 27 do protokołu). Wyjaśnił, że: „Przedłożenie projektu 

uchwały wynika z tego, iż Urząd Wojewódzki zakwestionował pkt 1 i pkt 3 wcześniejszej 

uchwały, ponieważ nie było zapisu: „samotnie wychowujący”. Ustawa mówi, że samotnie 

wychowujący mają dodatkową punktację, więc uznaliśmy, że jeżeli ustawa tak mówi, to  

nie ma potrzeby powtarzania tego zapisu w prawie miejscowym. Skoro jednak Urząd 

Wojewódzki to zakwestionował, został przedłożony stosowny projekt uchwały.” 

  

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Z tego co się 

orientuję, nasz system prawny wręcz zabrania powtarzania w uchwałach tekstów ustaw. Więc 

nie bardzo rozumiem.” 
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 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Chcemy w tym 

tygodniu ogłosić nabór do przedszkoli. Gdybyśmy tego nie uchwalili, nie byłoby możliwości  

ogłoszenia naboru.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „A propos tego, 

chciałem poinformować, że otrzymaliśmy pismo z Urzędu Wojewódzkiego, w którym 

zapowiedziano nam uchylenie tych punktów w uchwale dotyczącej Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego, które mówią o ograniczeniu wieku głosujących do 16 lat. Zarzuty Wojewody 

czy jego prawników są takie, że ponieważ w konsultacjach, a budżet obywatelski jest ustalany 

w oparciu o konsultacje, uczestniczą mieszkańcy, to nam nie wolno doprecyzowywać tego 

pojęcia, co wynika z kodeksu cywilnego. Widzę tu sprzeczność w postępowaniu prawników 

Wojewody, ale być może są tam jakieś niuanse, których nie dostrzegam na pierwszy rzut 

oka.” 

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak – powiedział: „Ważne jest to, że ta zmiana, której 

życzy sobie Wojewoda, nie zmienia systemu punktacji. Trzeba podjąć uchwałę, aby nie 

wstrzymywać naboru do przedszkoli.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Ja mówię o stronie 

formalnej, bo mam wrażenie, że nadzór Wojewody w coraz większym stopniu koncentruje się 

na różnych formalnych drobiazgach.” 

 

 Radny P. Konrad Fijołek - nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, powiedział: 

„Jest to już kolejna uchwała zakwestionowana przez urzędników z Wydziału Prawnego 

Urzędu Wojewódzkiego, którzy czepiają się formalizmów. W kilku sprawach zdecydowaliśmy 

się uzyskać interpretację Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zwłaszcza odnośnie 

planów zagospodarowania przestrzennego. Ale widzę, że kwestionowanie uchwał Rady 

Miasta staje się  irytującą regułą. Może więc w takich sytuacjach trzeba kierować sprawy do 

sądu. Może wtedy ostatecznie wyjaśni się, jak powinniśmy interpretować pewne zapisy.”  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - odnosząc się do dyskusji, powiedział: „Te uwagi są 

niepotrzebne. Rozmawiajmy o konkretach i przejdźmy do głosowania.”    

 

 Przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie zmiany 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 - została przyjęta 

jednogłośnie (21 głosami za). 
 

Ad. 15. 

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie (druk  

nr XLI/8/2017).  Projekt uchwały, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 

28 do protokołu. Prezentacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty  

i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie  

(20 głosami za). 
 

 

Ad. 16. 

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 263/3/2014 w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie (druk nr XLI/9/2017). Projekt 

uchwały, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

Prezentacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 263/3/2014 w rejonie ul. 

Krajobrazowej w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (18 głosami za). 
 

Ad. 16 a. 

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 32 do 

protokołu. Prezentacja stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Podkarpackiego - została przyjęta 15 głosami za, bez głosów 

przeciwnych, przy 6 głosach wstrzymujących. 
 

Ad. 16 b. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Projekt uchwały, wraz z załącznikiem i uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 34 do protokołu. Wniósł autopoprawkę do uzasadnienia do projektu uchwały, polegającą 

na tym, że ostatnie zdanie winno brzmieć następująco: „Wobec powyższego zasadne jest 

dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego na w/w cel publiczny, co wymaga 

uzyskania zgody w formie stosownej uchwały Rady Miasta Rzeszowa.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że 

funkcjonowanie Uniwersytetu Rzeszowskiego jest wartością dodaną dla naszego miasta, i że 

wspieranie tej instytucji wzmocni pozycję Miasta jako ośrodka wojewódzkiego. Dlatego nie 
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ma wątpliwości co do celowości wsparcia uczelni na jej potrzeby rozwojowe. Natomiast jest  

kontrowersja odnośnie drugiej działki, bo z trochę niezrozumiałych dla nas względów, te 

projekty uchwał podzieliły nieruchomość po byłej szkole specjalnej na dwie odrębne działki. 

Przychylałbym się do tego, żeby tą nieruchomość traktować jako całość. Proszę zauważyć, że 

my dzisiaj mówimy tylko o przekazaniu fragmentu tej nieruchomości. Na ostatnim posiedzeniu  

Komisji Gospodarki Przestrzennej, którą zwołałem w celu przedyskutowania przyszłości tej 

nieruchomości, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy o projektach uchwał dotyczących Uniwersytetu, 

na nasze zaproszenie w posiedzeniu Komisji uczestniczył Prezes firmy Developres, który 

zaprezentował pewną koncepcję urbanistyczną dla tego terenu. Uważam, że ta koncepcja jest 

na tyle wartościowa, że warto ją tutaj Państwu pokazać pod kątem właśnie przyszłego 

zagospodarowania tej nieruchomości. Według mnie jest to argument za tym, żeby tą 

nieruchomość traktować jako całość, a nie jako poszczególne działki, z przodu i z tyłu. Proszę 

Państwa, architekci z Krakowa, z firmy 3D Architekci, zaprojektowali dwie wersje tej 

koncepcji. Wcześniej zapraszając tego inwestora, wskazałem, że dobrze byłoby, gdyby ta 

koncepcja spełniła dwa warunki. Żeby, po pierwsze, wyraźnie ukształtowała pierzeję 

urbanistyczną od strony ulicy Marszałkowskiej, a po drugie, co jest bardzo ważne dla 

mieszkańców, żeby tył działki zachować jako wolny od zabudowy, jako teren zielony. Jestem 

usatysfakcjonowany tymi koncepcjami, które zostały przedstawione. One różnią się 

nieznacznie od siebie. W pierwszej koncepcji, na terenie po byłej szkole specjalnej, 

zaplanowano dwa obiekty 13- kondygnacyjne, które bardzo ładnie wpisują się w pierzeję ul. 

Marszałkowskiej. Nawiązują do zabudowy i tworzą z tej ulicy rzeczywiście taką przestrzeń 

miejską. A dominantą pozostaje kompleks przy budynku Skyres, budynek 18 - kondygnacyjny. 

W drugiej wersji zakłada się powstanie w tym miejscu budynku o wysokości 55 metrów, czyli  

18 - kondygnacyjnego. Ta koncepcja też ma pewne wartości, ponieważ wprowadza w 

przestrzeń miejską wysokie dominanty, które mają znaczenie dla stworzenia wizerunku 

Rzeszowa jako Miasta rozwijającego się, wysokiego. Przy tym 13 - kondygnacyjnym budynku 

mamy wolny teren z tyłu, który nie zacienia mieszkańcom okien. W drugiej wersji powstaje 

jakby brama od strony ul. Lubelskiej, między budynkami Developresu, a budynkiem na działce 

po szkole specjalnej. Tego typu inwestycji, tego typu dominant przestrzennych nie da się 

zrealizować, jeżeli tą nieruchomość podzielimy na dwie działki. To powinna być jedna 

nieruchomość. Dlatego, popierając potrzebę wsparcia Uniwersytetu, proponowałbym, żeby 

wykorzystać koncepcję, która została przedstawiona przez jednego z chętnych, bo Developres 

był jednym  

z podmiotów zainteresowanych nabyciem tej nieruchomości, żeby zobaczyć, jak można to 

miejsce ukształtować. To przemawia za tym, żeby nieruchomość potraktować jako całość i jej 

nie dzielić.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do wypowiedzi 

przedmówcy, zapytał: „Czy to jest wniosek, żeby nie darować nieruchomości 

Uniwersytetowi?”      

 

 Radny P. Robert Kultys - odpowiedział: „To jest wniosek, żeby te działki traktować 

jako całość.”     

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - wyjaśnił: „Działki nie były 

dzielone pod tę uchwałę. Podział nieruchomości był dokonany wcześniej.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Chodzi mi o to, żeby te działki traktować jako 

jedną nieruchomość. Być może należałoby porozmawiać z Uniwersytetem, czy nie miałby 

koncepcji na zagospodarowanie całego terenu.” 
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 Radny P. Grzergorz Koryl - powiedział: „Zgadzam się z przedmówcą, że tą 

nieruchomość powinniśmy traktować jako całość. Są trzy koncepcje, które są zasadne. Jedna 

to koncepcja, którą przedstawił Radny P. Robert Kultys, która była omawiana na posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, żeby na tej działce powstał wysoki budynek. Druga 

koncepcja, o której dzisiaj rozmawiamy, dotyczy przekazania nieruchomości na rzecz 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydaje mi się, że jeśli Uniwersytet miałby koncepcję 

zagospodarowania tych dwóch działek jako całości, wtedy miałoby to sens. Trzecia 

koncepcja, o której ja mówiłem, to jest koncepcja utrzymania charakteru tego obiektu. Czyli 

pozostawienia  funkcji szkoły i wynajęcia jej odpłatnie na dłuższy okres czasu, np. 10 lat dla 

Szkoły Sióstr Prezentek, która takiego lokalu szuka, i zostawienie naszym następcom decyzji 

co do zagospodarowania całej nieruchomości. Te wszystkie trzy koncepcje mają swoje plusy i 

minusy. Natomiast na pewno należy traktować tą nieruchomość jako całość. Jeżeli zostawimy, 

tak jak proponuje się w projekcie uchwały, że tą pierwszą działkę przekaże się na rzecz 

Uniwersytetu, i dobrze jeżeli taka będzie wola Rady, a drugą sprzedamy, to po pierwsze 

Uniwersytet wykorzysta obiekt na teraz, natomiast nie da mu to możliwości rozwoju, czyli 

wybudowania dużej inwestycji, co byłoby wskazane. Gdyby potem została sprzedana ta 

działka z tyłu, to znowu narażamy mieszkańców, którzy mieszkają w blokach wokół tej działki, 

że właściciel wybuduje obiekt, który dojdzie do granic ich bloków. To nie jest zasadne. 

Uważam, że powinniśmy podjąć działania w kierunku łącznego przekazania tej 

nieruchomości. Jeżeli taka będzie wola Rady Miasta, to na rzecz Uniwersytetu.”  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Pan Rektor zwrócił się  

o przekazanie budynku szkoły. W związku z tym pod obrady Rady Miasta został przedłożony 

omawiany projekt uchwały.” 

 

 Radny P. Konrad Fijołek - powiedział: „Muszę powiedzieć, że w 100 % zgadzam się 

z poglądem zaprezentowanym przed chwilą przez Radnego P. Roberta Kultysa, jeśli chodzi  

o zagospodarowanie tego terenu. Co więcej, najbardziej przekonuje mnie wersja  

z 18 - kondygnacyjnym budynkiem, odpowiadającym okolicznej zabudowie. Mam takie 

nieodparte skojarzenie z Warszawą, kiedy w Warszawie w centrum po raz pierwszy pojawił 

się Hotel Mariot. Dzisiaj tych wysokościowców w Warszawie, w centrum, jest sporo. Ta 

panorama jest pokazywana niemalże przez wszystkie telewizje, jako nowoczesne, europejskie 

miasto. Powstają tam wysokie budynki, chociaż zaraz obok są niskie kamienice powojenne, 

które są remontowane, i wszystko to się ze sobą komponuje i wygląda dobrze. Wydaje mi się, 

że mamy też okazję do tego, żeby w Rzeszowie, w tej części miasta, tego typu panoramę, taką 

kompozycję dominant, oczywiście na skalę naszego miasta, tą decyzją zapewnić. Ja wiem, że 

ta decyzja jest trochę kontrowersyjna, ale chyba dla Rzeszowa jest najkorzystniejsza. Jest to 

strategiczne miejsce i z punktu widzenia krajobrazowo - architektonicznego jestem 

zdecydowanie za tym rozwiązaniem. Czy tą działką w ten sposób zagospodarowałby 

Uniwersytet, deweloper czy jakaś firma technologiczna, to w zasadzie wszystko jedno. Choć 

pewnie trzeba sobie zdawać sprawę, że najmniejsze szanse ma tu Uniwersytet, bo musiałby tę 

działkę dostać od nas co najmniej z bonifikatą. Jest też drugi element gospodarności. Wydaje 

mi się, że gdybyśmy tę działkę w całości sprzedali czy zamienili, to dla Miasta zyskujemy. 

Natomiast trzeba byłoby wtedy poszukać dla Uniwersytetu jakiejś innej działki. Bo 

Uniwersytet potrzebuje nieruchomości na potrzeby związane z koniecznością stworzenia bazy 

materialnej dla Wydziału Medycznego. Natomiast docelowo Uniwersytet ma bardziej ambitny 

pomysł na to zadanie.  

W związku z tym może dla Uniwersytetu przeznaczyć inną działkę na docelową inwestycję,  

a w tej chwili zabezpieczyć im możliwość szybkiego przeniesienia Wydziału Medycznego. 
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Natomiast na tą nieruchomość ogłosić przetarg, na sprzedaż lub zamianę, po to, aby powstała  

dominanta, którą przedstawiał tu Radny P. Robert Kultys.” 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Sprawa tej działki była przedmiotem 

obrad dwóch połączonych komisji, tj. Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komisji 

Gospodarki Komunalnej. W czasie szczegółowego omawiania tematu, Komisje nie 

przegłosowały żadnej koncepcji, którą Radny P. Robert Kultys przedstawiał jakobyśmy mieli 

już zamieniać się  

z Developresem. Już wcześniej obradowaliśmy nad tym tematem i nie wyraziliśmy zgody na 

taką zamianę. Ja uważałam, że najlepiej byłoby ogłosić przystąpienie do opracowania planu, 

a następnie ogłosić niezwłocznie przetarg na sprzedaż tej nieruchomości. Po czym na końcu 

Komisji Pan Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem przedstawił propozycję Pana Prezydenta, 

żeby przekazać część działki, nieodpłatnie, na rzecz Uniwersytetu. Uważam, że tę działkę 

należałoby przekazać Uniwersytetowi. Jest to miejsce jak najbardziej wskazane, bo obok 

szpitala, dla Wydziału Medycznego, dla studentów, dla rozwoju uczelni i tym samym Miasta. 

Myślę, że nie jest żadną sprzecznością oczekiwanie okolicznych mieszkańców, bo tam są 

sprzeciwy, ale należałoby zastanowić się, czy drugą część nieruchomości, która pozostanie, 

nie przekazać też Uniwersytetowi. Ale to być może w przyszłości za działkę zamienną, 

Uniwersytet ma dużo działek, i to cennych, w Rzeszowie i w okolicy, i moglibyśmy się za tą 

drugą działkę zamienić z Uniwersytetem na inną działkę. Jestem za tym i Klub Radnych 

Platformy Obywatelskiej popiera uchwałę o przekazaniu działki na rzecz Uniwersytetu.”  

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - powiedział: „Chciałem zapytać, czy przedmiotem 

zainteresowania Uniwersytetu była też działka obok szkoły? Ja w pełni popieram inicjatywę, 

żeby przekazać ten budynek na rzecz uczelni. Natomiast,  jeżeli nie było szczegółowych 

rozmów na temat dalszych planów Uniwersytetu, tego czy uczelnia planuje jeszcze 

ewentualnie rozbudowę tego budynku i powiększenie bazy, to może trzeba podjąć rozmowy i 

dowiedzieć się, czy ta druga działka też byłaby przydatna dla Uniwersytetu pod kątem 

rozbudowy ośrodka. Jeżeli jest koncepcja, żeby przekazać całość nieruchomości, to ja 

popieram taką inicjatywę.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Powtarzam, że Pan Rektor 

zwrócił się o obiekt i działkę, na której ten obiekt się znajduje. Spełniając jego oczekiwania, 

przedłożyłem pod obrady Rady Miasta omawiany projekt uchwały.”    

 

 Radny P. Bogusław Sak - powiedział: „Chciałem podziękować Panu Prezydentowi 

za decyzję dotyczącą wsparcia Uniwersytetu. Mieszkańcy bardzo tę decyzję pochwalają. Mam 

nadzieję, że Uniwersytet będzie się rozwijał, i że te piękne plany architektoniczne zostaną 

zrealizowane. Wiem z rozmów z Panem Rektorem, że rozważają budowę w tym miejscu,  

w perspektywie, większego budynku, wykorzystując tymczasowo ten obiekt, który obecnie 

istnieje. Biorąc pod uwagę to, że Szpital Miejski staje się szpitalem klinicznym, zdaniem 

mieszkańców, jest to dobre rozwiązanie.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Chciałem wrócić do kwestii propozycji 

przestrzennych dla tej nieruchomości. Proponowałbym, żeby dzisiaj podjąć uchwałę  

o wyrażeniu zgody na przekazanie tej działki na rzecz Uniwersytetu. Co prawda obiekt, o 

który zwracał się Uniwersytet, w części stoi na tej drugiej działce, z tyłu. Więc jeżeli 

Uniwersytet zgłaszał wniosek o obiekt, to logiczne byłoby chyba przekazanie całości 

nieruchomości. Ale nie w tym rzecz. Jeżeli Pan Prezydent doceniałby rozwiązanie 

urbanistyczne i architektoniczne takiej wysokiej zabudowy przy ul. Marszałkowskiej, to może 
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należałoby dowiedzieć się, jakie Uniwersytet ma plany. Wbrew pozorom jest to sprawa dość 

ważna, bo my dzisiaj, dając zgodę, nie przesądzamy o tym, ponieważ będzie to tylko zgoda. 

Jeśli Uniwersytet rzeczywiście planuje coś takiego, tego typu inwestycję wysoką, to ja temu 

jak najbardziej przyklasnę. Natomiast, jeśli by się okazało, że Uniwersytet chce tylko 

zagospodarować obecny obiekt, to może np. niezależnie od naszej zgody, jeżeli Pan Prezydent 

widziałby w tej działce potencjał na budowę takiej wysokiej architektury, to tak jak tu wskazał 

Radny P. Konrad Fijołek, zaproponować Uniwersytetowi jakąś inną, równie 

satysfakcjonującą uczelnię nieruchomość, a tą przeznaczyć na zabudowę wysoką. Bo być 

może nie jest to jedyna działka dla Uniwersytetu, która jest dla niego satysfakcjonująca, a my 

moglibyśmy stracić możliwość zrobienia tego typu rozwiązania urbanistycznego. Dlatego 

proponuję dzisiaj podjąć uchwałę i pozostawić Panu Prezydentowi do rozstrzygnięcia kwestię 

co dalej. Bo tak jak mówiłem, jest potencjał w tym rozwiązaniu.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc- Prezydent Miasta - powiedział: „Przed rokiem było wiele 

rozmów, w Urzędzie Marszałkowskim i na Uniwersytecie, odnośnie przejęcia Szpitala 

Miejskiego na szpital uniwersytecki, przejęcia Szpitala Nr 2 i Szpitala Nr 1. Natomiast 

zdecydowanie od początku moja propozycja dotyczyła budowania nowego szpitala dla 

Uniwersytetu. Propozycja moja była również taka, że przekażemy na ten cel teren między ul. 

Zieloną i Graniczną, Cichą i Strażacką. Tak to musi być w przyszłości. Musi być 

zdecydowanie budowany nowy szpital dla potrzeb kształcenia lekarzy. Starałem się od wielu 

lat o przejęcie Szpitala Gruźliczego wraz z pałacykiem, żeby nie szpecić Miasta takimi 

obiektami. Na dzisiaj, kiedy Pan Rektor zwrócił się o przekazanie na rzecz Uniwersytetu 

budynku przy ul. Marszałkowskiej, zadecydowałem o przedstawieniu projektu uchwały pod 

obrady Rady Miasta. Chodzi o budynek. Natomiast, hala sportowa, o czym tutaj mówił Radny 

P. Robert Kultys, jest do wyburzenia.” 

 

 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „Chciałam podziękować Panu Prezydentowi 

za podjęcie decyzji o przekazaniu szkoły na potrzeby Uniwersytetu. Jest to bardzo dobra 

propozycja, tym bardziej, że szkoły specjalnej nie ma tam już od 5 lat. Myślę, że należałoby 

się także zastanowić nad propozycją, którą zgłosiła tutaj Radna P. Jolanta Kaźmierczak. 

Szkoda tej sali gimnastycznej, która ewentualnie mogłaby zostać wykorzystana przez 

Uniwersytet. Może więc byłoby warto zamienić się działkami, żeby ta druga część 

nieruchomości była także przekazana na rzecz Uniwersytetu.” 

 

 Radna P. Grażyna Szarama - powiedziała: „Zgadzam się z Radną P. Danutą Solarz. 

Chciałam podziękować Panu Prezydentowi za przedłożenie projektu uchwały dotyczącej 

przekazania działki na rzecz Uniwersytetu. Wiemy, że Uniwersytet rozwija się, jest 

rzeczywiście instytucją tętniącą życiem, zwłaszcza jeśli chodzi o nowo powstały Wydział 

Lekarski. Czy nie należałoby więc zastanowić się nad tym, aby drugą część działki też 

przeznaczyć na potrzeby rozwojowe  uczelni? To jest moja opinia. Jeszcze raz dziękuję za 

podjęcie inicjatywy.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „To Rektor decyduje o tym, jak 

się rozwija uczelnia. Rektor się zwrócił o szkołę.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Myślę, że jeśli 

rzeczywiście tak jest, że Uniwersytet potrzebuje szybko jakiegoś lokalu, to przekażmy mu to.  

A potem, po pierwsze, możemy mieć trochę wpływ na to, co się tam dalej wydarzy, bo jeszcze 

nie oddajemy tej drugiej działki. Być może będzie tak, że potencjalny deweloper czy inwestor 

dogada się z Uniwersytetem, proponując mu jakąś działkę pod inwestycję, którą być może 
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uczelnia w przyszłości by realizowała, a póki co zaspokoi swoje potrzeby w tym, co tam jest. 

Chciałbym zreasumować. Nie było żadnego wniosku, żeby nie przekazywać tego 

Uniwersytetowi, więc myślę, że możemy zakończyć dyskusję.”          

 

 Radny P. Konrad Fijołek - powiedział: „Może trzeba zastanowić się na spokojnie. 

Dajmy Prezydentowi jeszcze miesiąc czasu na negocjacje i skierujmy to do Komisji.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Zgoda nie oznacza 

od razu podpisania umowy darowizny. Gdyby Pan Prezydent po rozmowach uznał, że trzeba 

się z tego wycofać, to bez problemu to zrobimy.” 

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - powiedział: „Rozmawiałem z Panem Rektorem, który 

stwierdził, że potrzebuje tego budynku natychmiast, aby jak najszybciej rozbudować bazę 

dydaktyczną Wydziału Medycznego. Wnoszę o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały.” 

 

 Przystąpiono do głosowania.       

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego - została przyjęta  

22 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących.  
 

Ad. 17. 

 

 P. Jacek Jurkowski - z Zarządu Zieleni Miejskiej - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez 

Gminę Miasto Rzeszów (druk nr XLI/1/2017). Projekt uchwały, wraz z załącznikiem i 

uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

 

 Przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu 

administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów - została przyjęta 

jednogłośnie (20 głosami za).   
 

Ad. 18. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 - 2032 (druk nr XLI/2/2017). 

Projekt uchwały, wraz z załącznikiem i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto 

Rzeszów na lata 2011 - 2032 - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

 
Ad. 19. 
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 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie w okresie od 11 maja 

2017 r. do 10 maja 2018 r., przedstawionych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, 36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146 (druk nr 

XLI/14/2017). Projekt uchwały, wraz z załącznikiem i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 

37 do protokołu). 

 

 Radny P. Janusz Micał - powiedział: „Wiemy, że od wielu lat sporo dopłacamy do 

GO-KOM-u. Na jednej z sesji Rady Miasta poruszyłem kwestię oszczędności, jakie Miasto 

uzyskałoby w sytuacji przejęcia sieci od ww. Spółki. W związku z tym mam pytanie, czy przy 

budowie drogi południowej istnieje możliwość przejęcia sieci od GO-KOM-u na własność 

Miasta? Czy nie dałoby się tego robić etapami? Czy to nie jest właściwy moment, żeby zacząć 

przejmować, przynajmniej w części, niektóre odcinki sieci i rozbudowywać je? Uważam, że tu 

należy szukać oszczędności, bo dopłacamy do ścieków, które są na terenie Rzeszowa. Mało 

tego, sama Gmina Boguchwała przepompowuje te ścieki przez przepompownię do Załęża, i to 

działa wadliwie. Interweniowała w tej sprawie Straż Miejska. Temat był także wielokrotnie 

poruszany w prasie i telewizji. Proszę o udzielenie odpowiedzi.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Rzeczywiście jest tak, że 

ciągi i przesyły odprowadzania ścieków działają niesprawnie. Dodam jeszcze, że te przesyły 

mają małe przekroje, a tych, którzy zrzucają ścieki, jest coraz więcej. Dlatego należy budować 

nowe, kolejne przesyły, a stare zakopać. Trzeba budować nowe przesyły w Budziwoju, 

Zwięczycy  

i w innych miejscowościach, gdzie jest taka sytuacja. Chciałem przypomnieć, że MPWiK 

realizuje obecnie inwestycję za 93 mln zł, z tego 85 % to są środki unijne. Rzeszów rozwija się 

i zaludnia. Jest coraz więcej osób korzystających z infrastruktury. Miasto prowadzi politykę 

polegającą na budowie nowych przesyłów i zakopywaniu starych.” 

 

 Przystąpiono do głosowania:     

 

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Zwięczyca 

w Rzeszowie w okresie od 11 maja 2017 r. do 10 maja 2018 r., 

przedstawionych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146 - została 

przyjęta 19 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym. 
 

Ad. 19 a. 

 

 P. Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Rzeszowskie Piwnice - 

interaktywna instytucja kultury” w ramach działania 8.1. „Ochrona dziedzictwa kulturowego  

i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 

2020”.  Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  

 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Chciałem pogratulować tego projektu, bo 

Rzeszów bardzo potrzebuje programu i środków, żeby rzeszowskie podziemia zmodernizować,  

doposażyć w eksponaty i uczynić z tego miejsce, które będzie atrakcją Miasta. Już teraz 
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podziemia przyciągają wielu turystów. Myślę, że po modernizacji podziemi, turystów będzie 

znacznie więcej.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odnosząc się do wypowiedzi Radnego  

P. Marcina Fijołka, stwierdził: „Podziemia nie będą atrakcją, bo podziemia już są atrakcją 

Rzeszowa.”  

 

 Przystąpiono do głosowania:  

 

 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. 

Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury” w ramach 

działania 8.1. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020” - 

została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 
 

 

Ad. 19 b. 

 

 P. Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. 

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 39 do protokołu.  

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na 

terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - została przyjęta 17 

głosami za, przy  

1 głosie przeciwnym, bez głosów wstrzymujących.  
 

Ad. 19 c. 

 

 P. Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wsparcie 

rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 

 Radna P. Danuta Solarz - zapytała: „W jakim terminie będzie możliwy nabór 

wniosków dla indywidualnych osób?” 

 

 P. Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - odpowiedział: 

„Nabór będzie w II kwartale tego roku. W tym momencie opracowywane są dokumenty.  

Czekamy też na odpowiedź z Izby Skarbowej, bo powstała konieczność zwrócenia się  

o interpretację indywidualną dotyczącą VAT. Jest to istotna kwestia, z punktu widzenia 
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rozliczeń z mieszkańcami, którą trzeba rozstrzygnąć. Myślę, że na koniec kwietnia powinien 

już być opracowany regulamin. W maju odbędą się spotkania z mieszkańcami, na których 

zostaną  poinformowani, na jakich zasadach będzie się to odbywać. Taka informacja będzie 

także dostępna w internecie. A później nastąpi właściwy nabór. Myślę, że do połowy roku 

będziemy wszystko wiedzieć. Przy tej okazji, ze względu na przesunięcia kwot pomiędzy 

działaniami  

w ZIT i RPO, będziemy też dokładnie wiedzieli, na jakie środki możemy liczyć.”  

 

 Przystąpiono do głosowania:  

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt 

parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - została przyjęta 

jednogłośnie  

(19 głosami za).  
 

 Dalszą część obrad prowadził P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta.  

 

Ad. 20.  

 

 P. Tadeusz Kuśnierz - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii 

dróg gminnych (druk nr XLI/15/2017). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem (kserokopia), 

stanowi załącznik nr 41 do protokołu.  

 

 Radny P. Roman Jakim - poprosił o przedstawienie uzasadnienia do przedłożonego 

projektu uchwały. Zapytał, jaka jest różnica między drogą wewnętrzną a drogą publiczną  

gminną?  

 

 P. Tadeusz Kuśnierz - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg - 
odpowiedział: „Na drogach wewnętrznych, jako Miasto, nie jesteśmy w stanie organizować 

ruchu. Nie ma zezwoleń na ustawianie miejskich znaków oznaczających np. kierunki ruchu, 

zakazy parkowania czy też innego rodzaju sprawy związane z organizacją ruchu.”  

 

 Radny P. Roman Jakim - powiedział: „Moje pytania są wynikiem spotkania z Radą 

Osiedla Zalesie. Była prowadzona korespondencja pomiędzy Radą Osiedla a MZD. Rada 

Osiedla nie otrzymała merytorycznej odpowiedzi, jaki jest cel zmiany kategorii dróg  

z wewnętrznych na drogi publiczne gminne. Ulice: Bławatkowa, Lawendowa, Forsycji  

i Wrzosowa są drogami wewnętrznymi osiedlowymi w zabudowie szeregowej, gdzie oprócz 

ruchu samochodów, którymi poruszają się właściciele posesji, nie ma żadnego innego ruchu. 

Poza tym ul. Bławatkowa i Lawendowa są ulicami, które będą bezpośrednio graniczyły  

z terenem, który został nabyty przez firmę Hartbex, która zamierza tam prowadzić budowę.  

Z uwagi na powyższe fakty, mieszkańcy niepokoją się tym, że zmiany kategorii dróg  

z wewnętrznych na drogi publiczne gminne są robione po to, żeby tam wpuścić ciężki sprzęt  

i traktować te ulice jako drogi dojazdowe do budowy. Mieszkańcy są przeciwni takiemu 

rozwiązaniu, tym bardziej, że ww. ulice są w złym stanie technicznym. W mojej ocenie, nie 
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zachodzi potrzeba, aby przekwalifikowywać ulice: Bławatkową, Lawendową, Forsycji  

i Wrzosową z kategorii dróg wewnętrznych na drogi publiczne gminne.”   

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „To jest jak gdyby skrajne 

rozumowanie. Wiemy, że zawsze były protesty przeciwko realizacji inwestycji. Radny P. 

Roman Jakim doskonale orientuje się, jakie były protesty jak była remontowana ul. 

Zelwerowicza, Robotnicza, Kiepury, Siemaszkowej, Forsycji, Dunikowskiego itp. Jeśli chodzi  

o przekwalifikowanie ulic, jest to sprawa porządkowa, nie mająca wpływu na to, czy Hartbex 

będzie jeździł tymi ulicami czy nie. Wszyscy mają prawo jeździć po wszystkich ulicach, tak 

samo jak ludzie, którzy tam mieszkają jeżdżą po innych ulicach. Chciałem też poruszyć temat  

potężnej inwestycji, jaką jest budowa drogi południowej. Rząd chce tu bardzo pomóc. 

Przygotowywane są dokumenty. Mieszkańcy sprzeciwiają się, chociaż sami jeżdżą po innych 

ulicach, pod oknami innych. A więc tutaj musimy bezwzględnie działać, żeby kolejne budynki 

powstawały. Chodzi  

o to, żeby przychodzili nowi ludzie, żeby tu przyjeżdżali ludzie do pracy z innych miast  

i państw. Dlatego zwracam się do Pana Radnego o pomoc w tym, żeby Miasto się rozwijało.”     

 

 P. Tadeusz Kuśnierz - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg - 

powiedział: „Z tego co wiem, zdania tu są podzielone. Jedni chcą, żeby zdyscyplinować ruch 

na tych ulicach, a inni są temu przeciwni. Proszę o przyjęcie uchwały.” 

 

 Radny P. Roman Jakim - powiedział: „Nie chodzi o to, żeby w Rzeszowie ludzie się 

nie budowali i żeby tu nie podejmowali pracy. Rada Osiedla Zalesie prosiła o uzasadnienie  

w temacie przekwalifikowania ulic, żeby wiedzieć, jaką wydać opinię. Nie ma opinii Rady 

Osiedla w tej sprawie. To są ulice pomiędzy domami. To nie jest tak, że ruch samochodowy 

na tych ulicach odbywa się w jedną i drugą stronę. Rada Osiedla pytała też, czy droga ma 

mieć szerokość 6 m w pasie jezdni, czy droga publiczna gminna ma być szersza i jeszcze do 

tego ma być chodnik. Rada Osiedla pytała, żeby wiedzieć, jaką wydać opinię. Takiej 

odpowiedzi nie otrzymała. Dlatego proszę o udzielenie rzeczowej odpowiedzi Radzie Osiedla, 

a następnie skierowanie projektu uchwały ponownie pod obrady Komisji.”  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - stwierdził: „Drogi trzeba poszerzać, a nie 

zwężać. Na osiedlach ludzie też powinni oczekiwać, że będą dobre drogi. Dlatego wydałem 

polecenie,  żeby za wszelką cenę drogi, które są ścieżkami, zostały wyasfaltowane. Takie drogi 

są w tych miejscowościach, które zostały przyłączone do Rzeszowa. Tak jak tu mówiłem, 

wydałem też polecenie wyasfaltowania ul. Zygmunta Starego i mieszkańcy zaskarżyli mnie do 

prokuratora, bo to teren prywatny. Zależy mi na tym, żeby ludzie mieli łatwy dojazd do swoich 

domów.” 

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - powiedział: „Chciałbym żebyśmy wyjaśnili temat 

dróg wewnętrznych i publicznych gminnych na zasadzie różnicy, co wolno na której. Razem  

z Przewodniczącym Rady Miasta P. Andrzejem Decem byłem na zebraniu Rady Osiedla 

Zalesie, podczas którego mieszkańcy wyrażali swoje obawy związane z przekwalifikowaniem 

dróg.  Być może, jeśli mieszkańcy otrzymają wyjaśnienie, nie będzie protestów.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - stwierdził: „Odnośnie projektów unijnych, 

możemy uzyskać środki tylko na drogi krajowe, np. na połączenie drogi nr 9 z drogą nr 19. 

Na boczne drogi nie możemy uzyskać pieniędzy unijnych. Gminy nie budują dróg krajowych 

wojewódzkich. Natomiast w takich miastach jak Rzeszów my odpowiadamy za wszystkie drogi 
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- wojewódzkie, krajowe, gminne i chcemy wejść na drogi osiedlowe, bo stan niektórych z nich 

jest bardzo zły.” 

 

 Radny P. Waldemar Szumny - zapytał: „Czy Rada Osiedla otrzyma odpowiedź na 

swoje wątpliwości.” 

 

 P. Tadeusz Kuśnierz - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg - zobowiązał 

się do wyjaśnienia sprawy dotyczącej udzielenia odpowiedzi Radzie Osiedla Zalesie. Co do 

zmiany organizacji ruchu, poinformował, że tymi sprawami zajmuje się Komisja 

Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego. Rady Osiedla, jak i mieszkańcy mogą 

składać wnioski, zastrzeżenia czy propozycje zmian do ww. organu. Podkreślił, że intencją 

przedłożonego projektu uchwały jest to „żeby w jakiś sposób znormalizować ruch na tych 

ulicach.”  

 

 P. Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - 

poinformował: „Jeśli chodzi o drogę południową, to faktycznie jest to ostatnia szansa na 

zdobycie tak dużego dofinansowania. W tej perspektywie unijnej, Unia daje pieniądze tylko i 

wyłącznie na drogi wojewódzkie i krajowe. Rzeszów ma taką możliwość, bo w zarządzie 

Miasta są drogi wojewódzkie i krajowe.  Staramy się więc pozyskać maksymalną ilość 

środków. Jeżeli tylko do 27 kwietnia br. przygotujemy wszystkie dokumenty, a wierzę że tak 

będzie, to jest szansa na udział w konkursie i na pozyskanie dofinansowania. To jest ostatni 

konkurs. Więcej pieniędzy raczej nie będzie. Nie spodziewam się, żeby ewentualnie w przyszłej 

perspektywie unijnej było więcej środków. Prawdopodobnie będzie tak, jak z drogami 

gminnymi, które w poprzedniej perspektywie bez problemu były dofinansowane, a w obecnej 

w zasadzie zostały przesunięte do programów krajowych bądź do środków własnych. Jeżeli 

chodzi o drogę południową, jest to imponująca inwestycja. Prawie 5 km długości drogi, 

prawie kilometrowy most przez Wisłok, ponad 130 metrów przez Strug i generalnie 

poprawienie skomunikowania południowo - wschodniej części Rzeszowa w sposób, który na 

wiele lat otworzy nam możliwość rozwoju tamtych obszarów.” 

 

 Radny P. Marcin Fijołek - z uwagi na wiele wątpliwości, zgłosił wniosek  

o skierowanie przedłożonego projektu uchwały do dalszej pracy w Komisji.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Przychylam się do 

tego wniosku. Nie zostało wyjaśnione, na czym polega różnica pomiędzy drogą wewnętrzną  

a publiczną gminną, i jakie są wszystkie możliwe konsekwencje zmiany tego statusu. Ponieważ 

nie sądzę, żeby była to uchwała, która z jakiegoś powodu musi być szybko podjęta, nic się nie 

stanie jak Komisja ponownie zajmie się tym tematem.” 

 

 Radny P. Wiesław Buż - zgłosił wniosek przeciwny, wnosząc o przegłosowanie 

przedłożonego projektu uchwały.  

 

 Przystąpiono do głosowania.  

 

 Wniosek o skierowanie projektu uchwały do Komisji - został przyjęty 

14 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.   
 

Ad. 21. 

 



41 
 

 P. Grzegorz Koryl - Przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej -  

w imieniu Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu Statutu Osiedla Bzianka 

(druk nr XLI/16/2017). Projekt uchwały, wraz z załącznikiem i uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 42 do protokołu.   

 

 Radny P. Kamil Skwirut - zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki dotyczącej 

wymaganej frekwencji do § 22 załącznika do projektu uchwały, polegającej na tym, aby  

w pkt 1 zmniejszyć liczbę osób z 80 na 60 oraz w pkt 2 zmniejszyć liczbę osób z 60 na 45.  

Poinformował, że po odbyciu Komisji, zostały przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami 

Bzianki. Grupa inicjatywna, która wspierała włączenie Bzianki do Rzeszowa, zbadała 

protokoły z zebrań wiejskich.  Patrząc realnie na dotychczasowy udział mieszkańców  

w głosowaniach czy w zebraniach wiejskich, zasadne jest wprowadzenie przedstawionej 

poprawki. 

 

 P. Grzegorz Koryl - Przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej - zgłosił 

wniosek przeciwny do wniosku zgłoszonego przez Radnego P. Kamila Skwiruta. 

Argumentował, że Rada Osiedla powinna być grupą reprezentatywną, i że z tych 80 osób, 

niezbędnych do ważności wyborów, będzie następnie wybierana 15 - osobowa Rada Osiedla. 

Zwrócił uwagę na problem zaangażowania społecznego, wskazując, że są duże osiedla, nawet 

15 - tysięczne, na których nie udało się uzyskać frekwencji niezbędnej do ważności wyborów.  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział, że wniosek Radnego P. Kamila 

Skwiruta, będącego przedstawicielem nowo utworzonego Osiedla Bzianka, jest zasadny  

i zwrócił się o przyjęcie poprawki do projektu uchwały.  

 

 Radny P. Waldemar Szumny - zwrócił uwagę na fakt, że projekt uchwały został 

wypracowany przez Komisję Regulaminowo - Statutową, w obradach której uczestniczył 

także Radny P. Kamil Skwirut. Opinia Komisji została przyjęta jednogłośnie. 

 

 P. Grzegorz Koryl - Przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej - dodał, 

że specyfika Osiedla Bzianka została uwzględniona w przedłożonym projekcie uchwały. 

Świadczy o tym zmniejszona, w porównaniu do innych osiedli, liczba osób uprawnionych do 

głosowania - w I turze 80 osób, a w II turze 60.  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - stwierdził, że frekwencja powinna być 

ustalana proporcjonalnie do liczby mieszkańców osiedla. 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - zaproponowała, aby przyjąć takie rozwiązanie jak  

w przypadku Osiedla Miłocin.  

 

 Radny P. Waldemar Szumny - z uwagi na wątpliwości, zgłosił wniosek o 

skierowanie projektu uchwały do Komisji.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zauważył, że Statut Osiedla 

Miłocin przewiduje frekwencję w I turze - 45 osób, a w II turze 30 osób. W związku z tym, 

Radny  

P. Kamil Skwirut, będący przedstawicielem Osiedla Bzianka, które jest mniejsze od Osiedla 

Miłocin, zgłosił wniosek o następującą frekwencję: 60 osób w I turze i 45 osób w II turze,  
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opowiedział się za przyjęciem tego wniosku. Dodał, że wniosek jest zasadny, „tym bardziej, 

że to i tak są wyższe wymagania niż na Osiedlu Miłocin.”  

 

 Radny P. Wiesław Buż - zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - wycofała wniosek. 

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - poparł wniosek zgłoszony przez Radnego P. Kamila 

Skwiruta.  

 

 P. Grzegorz Koryl - Przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej -  

w imieniu Komisji, przyjął wniosek zgłoszony przez Radnego P. Kamila Skwiruta jako 

autopoprawkę do projektu uchwały.  

 

 Przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu Statutu Osiedla 

Bzianka (wraz z autopoprawką) - została przyjęta jednogłośnie (18 głosami 

za). 

 
Ad. 22. 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw osiedlom i ulicom w mieście Rzeszowie (druk  

nr XLI/12/2017). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 43 do 

protokołu. 

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  

 

 Uchwala zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw osiedlom  

i ulicom w mieście Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (17 głosami 

za). 
 

Ad. 23. 

 

 P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk nr XLI/3/2017). Projekt 

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

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  

 

 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa - 

została przyjęta jednogłośnie (17 głosami za). 

 
Ad. 24. 

 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie kontynuacji partnerskich stosunków pomiędzy miastami Rzeszów/Polska 
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a Fangchenggang/Chiny (druk nr XLI/4/2017). Projekt uchwały, wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 45 do protokołu/.  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - poinformował, że przedstawiciele Wysp 

Kanaryjskich i Meksyku zwrócili się do Miasta z propozycją nawiązania współpracy 

partnerskiej. Dodał, że po dopracowaniu szczegółów projekty uchwał zostaną przedłożone 

pod obrady Rady Miasta.  

 

 Przystąpiono do głosowania.  

 

 Uchwała w sprawie kontynuacji partnerskich stosunków pomiędzy 

miastami Rzeszów/Polska a Fangchenggang/Chiny - została przyjęta  

17 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
Ad. 24 a. 

 

 P. Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik  

nr 46 do protokołu. 

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.   

 

 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi - została przyjęta 16 głosami 

za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
Ad. 24 b. 

 

 P. Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia 

skargi. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.   

 

 Uchwała w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w 

sprawie rozpatrzenia skargi - została przyjęta 16 głosami za, bez głosów 

przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 25. 

 

 Podczas XLI sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni P. P. Grzegorz Koryl, Roman 

Jakim, Andrzej Dec, Maria Warchoł, Janusz Micał, Grażyna Szarama, Waldemar 

Szumny, Jerzy Jęczmienionka, Waldemar Wywrocki zgłosili interpelacje, które stanowią 

kolejno załączniki nr 48 do 58 do protokołu. 

 

Ad. 26. 

 

1/ 
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 P. Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego - poinformował, że do Rady Miasta wpłynęło pismo Wojewody 

Podkarpackiego, z dnia 10 marca 2017 r., informujące o wszczęciu postępowania 

zmierzającego do stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XL/856/2017 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa 

konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części 

budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r. (pismo stanowi załącznik nr 59 do protokołu). Dodał, że 

po wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego, Komisja odbędzie posiedzenie celem ustalenia 

dalszych prac.   

 

2/ 

 

 Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 

6 lutego 2017 r. do 12 marca 2017 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 60 do protokołu). 

 

 

Na XLI sesji odbytej w dniu 28 marca 2017 roku Rada Miasta 

Rzeszowa podjęła następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XLI/866/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr XLI/867/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2017 r.  

3. Uchwała Nr XLI/868/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2017 r. 

4. Uchwała Nr XLI/869/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla 

własnego „in blanco”. 

5. Uchwała Nr XLI/870/2017 w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy 

finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2017 roku. 

6. Uchwała Nr XLI/871/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza. 

7. Uchwała Nr XLI/872/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza.  

8. Uchwała Nr XLI/873/2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia 

Miasta Rzeszowa z Gminą Świlcza, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym 

opiniowanych zmian terytorialnych. 

9. Uchwała Nr XLI/874/2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic 

Miasta Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian 

terytorialnych. 

10. Uchwała Nr XLI/875/2017 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”. 

11. Uchwała Nr XLI/876/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Rzeszowa w 2017 roku. 

12. Uchwała Nr XLI/877/2017 w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego Nr 34 do 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie. 

13. Uchwała Nr XLI/878/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, 

gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

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

14. Uchwała Nr XLI/879/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów 
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przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za 

poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  

15. Uchwała Nr XLI/880/2017 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. 

Krajobrazowej w Rzeszowie.  

16. Uchwała Nr XLI/881/2017 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 263/3/2014 w rejonie ul. Krajobrazowej w 

Rzeszowie. 

17. Uchwała Nr XLI/882/2017 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Podkarpackiego.  

18. Uchwała Nr XLI/883/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

19. Uchwała Nr XLI/884/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania  

z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. 

20. Uchwała Nr XLI/885/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 

2011 - 2032. 

21. Uchwała Nr XLI/886/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Zwięczyca w 

Rzeszowie w okresie od 11 maja 2017 r. do 10 maja 2018 r. przedstawionych przez 

Gospodarkę Komunalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36-040 Boguchwała,  

ul. Tkaczowa 146. 

22. Uchwała Nr XLI/887/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu  

pn. „Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury” w ramach działania 8.1. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020”.  

23. Uchwała Nr XLI/888/2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 - 2020.    

24. Uchwała Nr XLI/889/2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 

2020.    

25. Uchwała Nr XLI/890/2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu Statutu Osiedla Bzianka. 

26. Uchwala Nr XLI/891/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw osiedlom  

i ulicom w mieście Rzeszowie. 

27. Uchwała Nr XLI/892/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa. 

28. Uchwała Nr XLI/893/2017 w sprawie kontynuacji partnerskich stosunków pomiędzy 

miastami Rzeszów/Polska a Fangchenggang/Chiny. 

29. Uchwała Nr XLI/894/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

30. Uchwała Nr XLI/895/2017 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska  

w sprawie rozpatrzenia skargi.  

 

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

do protokołu.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad dokonał zamknięcia XLI sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
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 Obrady trwały od godz. 8.30 do 14.00. 

 Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący 

                                                                                                         Rady Miasta Rzeszowa                                                             

Danuta Groszek                                                                                        Andrzej Dec                                                  

 

 

Sprawdził: 

Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 


