PROTOKÓŁ
ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami
osiedli Staroniwa, Kmity, Króla Augusta,
które odbyło się w dniu 23 września 2016 r.

Uczestnicy spotkania:
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;
• Przewodniczący Rady Osiedla Staroniwa – Pan Julian Jaworski;
• Przewodniczącą Rady Osiedla Kmity – Pani Halina Barszcz;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski;
• Radni Rady Miasta Rzeszowa;
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek
organizacyjnych;
• Mieszkańcy osiedli.
Porządek spotkania:
1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana

Stanisława Sienko.
2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli.
Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca zrealizowane inwestycje:
- system integrujący transport publiczny;
- oczyszczalnie ścieków wykonanie rozbudowy ciągu;
- poprawa jakości wody pitnej;
- budowa obwodnicy ulicami Rzecha – Lubelska - Warszawska przez Most
im. T. Mazowieckiego;
- zakup nowych autobusów;
- rozbudowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym;
- rozbudowa ogrzewanych przystanków;
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- rozbudowa parku papieskiego;
- rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Granicznej i przeznaczenie
13 mieszkań na potrzeby kadry naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego
wydziału medycznego;
- rozbudowa parku zieleni i plaży na dachach domów handlowych;
- budowa domów kultury;
- wsparcie miasta dla rozwoju biznesu (tzw. Strefy ekonomiczne);
- rozbudowa regionalnego centrum kształcenia zawodowego w zakresie
nowoczesnych technologii;
- poprawa infrastruktury Zespołu Szkół przy ul. Błogosławionej Karoliny;
- budowa żłobka i przedszkola „Karolinka”;
- budowa hali sportowej przy ul. Hetmańskiej;
- rozbudowa ścieżek rowerowych;
- organizacja Europejskiego Stadionu kultury;
- organizacja święta Paniagi.
Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli.
Pytanie: Mieszkańcy ulicy Szewskiej od wiosny tego roku zabiegają o połączenie
swojej ulicy z ulicą Strzelniczą, poprzez pisanie pism do Pana Prezydenta i dyrektora
MZD, przez co uzyskano zielone światło co do koncepcji rozbudowy ul. Szewskiej.
Działka należy do miasta i nie ma formalnych przeszkód by wybudować tę drogę.
1. Proszą, aby ta droga była ujęta w budżecie na 2017 r.
2. Ponadto, w związku z planowaną zmianą na stanowisku dyrektora MZD, chcą
aby nowa osoba dołożyła wszelkich starań, by ta sprawa była załatwiona
pomyślnie.
3. Proszą również o interwencję w sprawie odpadów budowlanych składowanych
przez jednego z mieszkańców na działce gminnej, przeznaczonej pod budowę
tej drogi. Wcześniej była ta sprawa zgłaszana do BGM-u, ale pracownik urzędu
nie zainterweniował.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc:
Ad. 1 i Ad. 2
Pan dyr. Andrzej Świder zajmie się sprawdzeniem sprawy, czy formalnie jest już
wszystko gotowe, a ponadto zmiana dyr. na stanowisku MZD nie ma wpływu na
przebieg realizowanych inwestycji.
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Odpowiedź Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski:
Ad. 3
Osobiście zajmę się wyjaśnieniem sprawy, a jeśli Pan może wskazać właściciela
odpadów to będę wdzięczny.
Pytanie: Jestem właścicielką działki przy ul. Kaletniczej i mam 2 prośby:
1. Zrobienie zjazdu na działkę, która znajduje się przy ul. Kaletniczej.
2. Regulację potoku Mikośka i przebudowę mostku przy ul. Kaletniczej.
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński:
Ad. 1
Rozmawiałem o tej sprawie z dyr. MZD Andrzejem Świdrem i jest rozwiązanie. Zjazd
będzie zrobiony od strony północnej, od ul. Panoramicznej.
Ad. 2
Staramy się od pewnego czasu o przejęcie terenu tego cieku i uregulowanie stanu
prawnego tych działek, ale nie w każdej sytuacji dało się sprawę załatwić polubownie
i trzeba było wszcząć procedurę wywłaszczeniową, by przejąć działki potrzebne do
przystąpienia do prac. Mamy nadzieję, że uregulowanie stanu prawnego nastąpi do
końca tego roku, dzięki czemu na wiosnę byłyby podjęte prace regulacyjne tego
cieku.
Pytanie Mieszkanki ul. Potokowej 14: Mieliśmy nadzieję, że w związku z budową
ul. Wywrockiego zostaną wyasfaltowane boczne uliczki, ponieważ chodzimy po
zabłoconych uliczkach. Mam prośbę o zajęcie się tym tematem, a ponadto, od czasu
odcięcia nas od ul. Potokowej nie mamy oznaczeń numerów domu, co powoduje, że
często ludzie błądzą. Dodatkowo - uliczki te są ślepe i kierowcy, którzy pobłądzą są
zmuszeni do zawracania na podwórkach mieszkańców znajdujących się na końcu
drogi.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Leży mi na sercu, aby
każdy chodził po suchych drogach i proszę o rozeznanie tematu co do własności tych
dróg, jeśli są to działki miasta to będą one wyasfaltowane.
Pytanie Mieszkaniec ul. Truskawkowej: Pragnę podziękować za wybudowanie
kolektora deszczowego przy naszej ulicy i mam nadzieję że w przyszłym roku znajdą
się pieniądze na zdemontowanie płyt betonowych i położenie nawierzchni asfaltowej.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Wniosek do budżetu
zostaje przyjęty.
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Pytanie:
1. Przy ul. Staroniwskiej mieszka wielu kibiców piłkarskich, w związku z czym
mam pytanie nawiązujące do spotkania z działaczami z sekcji Resovii i Stali.
Czy Pan Prezydent już wie, lub ewentualnie ma pomysł na przeznaczenie
konkretnej kwoty finansowej, o którą będzie Pan wnioskował do Rady Miasta,
z myślą o wsparciu którejś z drużyn?
2. Mam pytanie w kwestii infrastruktury szkoły: czy strategia miasta jak i dyrekcji
szkoły przewiduje jakieś rozwiązanie związane z klasą 7 i 8 ? Czy będziemy
musieli być przygotowani jako mieszkańcy i rodzice na dwu- lub
trzyzmianowość?
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko:
Ad. 1
Pan Prezydent podjął decyzję, że jedna z drużyn, ta która będzie usytuowana wyżej w
tabeli, otrzyma na przyszłą rundę większe środki finansowe. Interesuje nas przede
wszystkim awans po zakończeniu tego sezonu do 2 ligi. Natomiast na dzień
dzisiejszych nie ma mowy o jakichkolwiek kwotach. Zobaczymy jak sytuacja się
rozwinie do końca tej rundy. Do końca stycznia Pan prezydent podejmie decyzję w tej
sprawie.
Pytanie: Chciałbym zwrócić uwagę, że ulica Staroniwska zmieniła charakter i stała się
głównym traktem komunikacyjnym w kierunku Strzyżowa i tamtych okolic. W związku
z pobliskim przedszkolem i szkołą wzmożony ruch stwarza znaczny problem
z przejściem na drugą stronę ulicy. Kierowcy chcąc ominąć korki na ul. Podkarpackiej
kierują się na naszą ulicę, która nie jest przygotowana na takie obciążenie ruchem.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Został wyłoniony już
wykonawca, który wykona łącznik pomiędzy ul. Podkarpacą, a Kielanówką
o dł. około 3 km. Ma to być droga szeroka z prawdziwego zdarzenia, a ponadto S-19
ma być zakończona w przyszłym roku.
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: przedstawia koncepcję
rozbudowy obwodnicy Rzeszowa.
Odcinek trasy szybkiego ruchu, która będzie przebiegać od Świlczy do Kielanówki
nazywana będzie „Rzeszów Południe”. Wybudowana będzie między innymi dzięki
staraniom Pana Prezydenta. Podpisane porozumienie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Panem
Prezydentem gwarantuje, że ten odcinek będzie łączył „Rzeszów Południe”
z ul. Podkarpacką. Porozumienie to umożliwi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad otrzymanie finansowania na budowę tego odcinka od strony Świlczy. Do
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końca przyszłego roku ma być gotowy odcinek od Świlczy przez Kielanówkę do
ul. Podkarpackiej. Planowana jest również rozbudowa ul. Podkarpackiej od zwężenia
jezdni do granic miasta, a rozbudowa ma polegać na dobudowaniu drugiej jezdni,
budowie ścieżek rowerowych i chodników.
Równocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace
projektowe odcinka pomiędzy „Rzeszów Południe”, a Babicą. Będzie to połączenie
z drogą krajową nr 19 prowadzącą do Barwinka. Realizację tego odcinka przewiduje
się na 2020 roku.
Wracając do inwestycji na terenie miasta to jesteśmy na etapie kompletowania
dokumentów do pozyskiwania środków unijnych na realizowanie połączenia
ul. Podkarpackiej z ul. Sikorskiego. Będzie to droga czteropasowa z mostem na
Wisłoku. Aktualnie trwają prace nad rozbudową ul. Sikorskiego od ul. Malowniczej do
mostu na Strugu.
Na jesień zostanie również złożony wniosek o dofinansowanie, które umożliwi
połączenie ul. Warszawskiej z ul. Lubelską. Równocześnie przygotowywana jest
dokumentacja połączenia ul. Warszawskiej z ul. Krakowską poprzez wykorzystanie już
istniejącej ulicy Ludwika Chmury na odcinku ul. Krakowskiej do specjalnej strefy
ekonomicznej. Wybudowanie obwodnicy miasta usprawni ruch uliczny i odciąży
rejony tras wylotowych z Rzeszowa.
Pytanie: Wracając do sprawy ruchu na ul. Staroniwskiej. Nie interesuje nas połączenie
węzła Kielanówka z ul. Przemysłową tak bardzo jak połączenie węzła Kielanówka na
zachód ze Staroniwską. Ja rozumiem, że są to tereny poza granicami miasta, ale czy
Pan Prezydent nie może wywrzeć nacisków aby przy okazji budowy węzła „Rzeszów
Południe” pociągnąć drogę na zachód od ul. Podkarpackiej, co w konsekwencji by
wyeliminowało ruch samochodów z powiatu strzyżowskiego?
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński:
Prowadzone są rozmowy ze Starostą Rzeszowskim, które pozwolą włączyć drogę
powiatową po wykonaniu około 150 metrowego odcinka do obwodnicy południowej,
co skutecznie ograniczy ruch przez Staroniwską.
Pytanie Mieszkaniec ulicy Strzelniczej: Proszę o zainterweniowanie się, aby
samochody przy budynkach 15 – 21 nie parkowały na chodniku ponieważ nie ma jak
przejść i przez to ludzie chodzą ulicą.
Odpowiedź Przedstawiciel MZBM: Mamy w zarządzie budynki 12, 14 i 14a, natomiast
prośba dotyczy dalszego odcinka.
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Odpowiedź Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg – Krystyna Koniuch:
Postaramy się ustawić odpowiednie znaki by ograniczyć ten proceder
i współpracować ze strażą miejską w tym zakresie.
Pytanie:
1. Proszę o zamontowanie tablicy ogłoszeń na pętli autobusowej.
2. Przy ulicy Staroniwskiej w miejsce rowu melioracyjnego położony został kanał
deszczowy, a nad nim zostały położone korytka, z których deszczówka
odprowadzana jest do tego kolektora. Nie ma tam chodnika. Czy nie można
byłoby wybudować kraty na ulicy, a na poboczu wybudować chodnik?
3. Proszę o odpowiedź, czy ruszy budowa drogi na cmentarz do Zwięczycy,
ponieważ była robiona zbiórka na budowę drogi w naszym kościele jak i w
Zwięczycy, ale na dzień dzisiejszy nic się nie dzieje w tym zakresie.
Odpowiedź Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg – Krystyna Koniuch:
Ad. 1
Po zebraniu proszę wskazać dokładne miejsce, gdzie ma być ustawiona tablica
z ogłoszeniami, a my postaramy się tym zająć w najbliższym czasie.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc:
Ad. 2
Jeśli chodzi o montowanie krat w ulicy to zdecydowanie zakazałem tego robić,
ponieważ później następuje wybicie i robią się dziury. Ciągle są poprawiane ulice
z tego powodu, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest budowa krat w zieleńcach lub
w chodnikach.
Ad. 3
Od czasu kiedy Zwięczyca weszła do granic Rzeszowa została przebudowana droga do
cmentarza, wybudowano parking i oświetlenie.
Pytanie Mieszkaniec ulicy Ślusarskiej: Przy naszej ulicy śmieciarka ma duży problem
z nawróceniem, a obok jest działka gminna. Proszę o utwardzenie jej, aby spokojnie
można było tam nawrócić.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Poproszę odpowiednie
służby, aby zajęły się rozeznaniem tematu.
Pytanie Mieszkaniec ulicy Malarskiej:
1. Od jakiegoś czasu mamy problem z wodami opadowymi. Pisaliśmy już w tej
sprawie do Pana Prezydenta i dziękuję za załatwienie części spraw w szybkim
tempie. Prosimy o ujęcie w budżecie na przyszły rok budowy kanalizacji
deszczowej na naszej ulicy.
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2. Następna sprawa dotyczy utwardzenia drogi w okolicy budynków 10, 10a i 6,
ponieważ nasza prośba została już pozytywnie rozpatrzona, droga została
wysypana korą drogową i ubita walcem. Natomiast problem nie został
rozwiązany do końca, gdyż poprzez opady deszczu materiał ten został wymyty.
Odpowiedź Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski: Jeśli ta boczna droga
należy do Gminy Miasta Rzeszów to MZD zajmie się skutecznym załatwieniem
problemu.
Pytanie:
1. Panie prezydencie czy stadion Resovii będzie modernizowany ?
2. Czy zostaną obniżone ceny biletów, szczególnie dla emerytów ?
3. Prasa donosiła, że chce Pan utworzyć nową drużynę piłkarską.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc:
Ad. 1
Ze stadionem Resovii mamy problem, gdyż przekazaliśmy teren przy ul. Witosa
i Wyspiańskiego, na którym miała być wybudowana galeria, a zyski z niej miały
utrzymywać stadion. Niestety nic się nie zmieniło, a był to rok 2004.
Ad. 2
Odnośnie biletów wspomnę prezesowi o obniżeniu cen, ale jaki będzie wynik to
ciężko powiedzieć, bo ja na to wpływu nie mam.
Ad. 3
Jeśli mielibyśmy założyć nową drużynę to musielibyśmy startować z klasy P.
Przyznam, że chciałem przejąć drużynę Stali albo Resovii będącą wyżej w tabeli.
Dodam, że nazwa by została, ale na razie wszystko jest w sferze planów.
Odpowiedź Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski: W 2004 r. Klub
Sportowy Resovia otrzymał 3 ha terenu położonego bezpośrednio przy stadionie. Od
2005 r. miała powstać inwestycja, przede wszystkim budowa nowego boiska,
obiektów sportowych plus obiektu komercyjnego. W związku z tym, że od 2004 r. nic
się nie zadziało, Resovia w 2013 r. wystąpiła o zmianę użytkowania, na użytkowanie
wieczyste. Klub ten otrzymał wieczyste użytkowanie do tego gruntu i miesiąc później
sprzedał go. Dalej do tej chwili na tej działce nic nie powstało w związku z czym
w październiku ubiegłego roku Gmina Miasto Rzeszów wystąpiła do sądu o zniesienie
prawa wieczystego użytkowania.
Pytanie Przedstawiciel Rady Osiedla Kmity: Panie Prezydencie, co z budynkiem, który
miał być hotelem, a jest ruiną, wokół której kręci się nieciekawe towarzystwo?
Zostało rozebrane sztuczne lodowisko jedyne w Rzeszowie. Czy powstanie nowe i czy
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miasto całkowicie zrezygnowało z budowy tego centrum sportowo – rekreacyjnego
i jakie są plany zagospodarowania tego terenu?
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Centrum miało być
budowane przez Resovię, jak to było już przedstawione. W mediach były
prezentowane różne projekty, ale na tym się skończyło. Co do hotelu to mnie jest
wstyd, bo budowa tego budynku rozpoczęła się ponad 15 lat temu i nie została nigdy
ukończona. Dodatkowo przy ul. Wyspiańskiego straszą budki z czasów jeszcze
przedwojennych. Dodam, że właścicielem tego terenu jest klub i nie chciałbym
obciążać go karami bo i tak jest w trudnej sytuacji finansowej.
Pytanie: Panie Prezydencie nasza rodzina została wywłaszczona 30 lat temu i od
tamtego czasu nie mamy dojazdu do domu. Następnie sąsiadka wykupiła działkę. Jest
to działka o powierzchni 65 m2, za którą sąsiadka życzy sobie astronomiczną kwotę.
Proszę o pomoc w tej sprawie. Uważam że powinniśmy tą działkę dostać za darmo,
ponieważ nasza rodzina została pokrzywdzona poprzez wywłaszczenie.
Odpowiedź Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski: Wezmę od Pani
dokumenty i skontaktuję się w tej sprawie. Ale jeśli jest prowadzone postępowanie
między Panią a właścicielem nieruchomości prywatnej na drodze postępowania
sądowego to miasto nie może włączyć się do tego procesu.
Pytanie: Proszę o usytuowanie przystanku autobusowego przy ul. Potokowej
w rejonie ronda. Jest tam dużo miejsca i nawet nie byłoby konieczności budowy
zatoczki autobusowej.
Odpowiedź Zarząd Transportu Miejskego - Andrzej Bieda: W poniedziałek pojadę na
miejsce rozeznać się, w którym miejscu będzie można umiejscowić przystanek wraz
z peronem abyście Państwo nie stali gdzieś na trawniku.
Pytanie: Jestem mieszkańcem ul. Potokowej 30 nad rondem. Chciałem podziękować
za wybudowanie nowej drogi, jednakże ja i moi sąsiedzi troszeczkę ucierpieliśmy na
tej budowie, gdyż rondo, które powstało na zbiegu ul. Wywrockiego i Potokowej
zostało umiejscowione na stoku. W związku z tą budową, podjazd do mojej posesji
ma większe nachylenie. Pisałem pismo do Pana Prezydenta i dyr. MZD jeszcze
w trakcie prac, lecz nie dostałem żadnej odpowiedzi. Są podejmowane czynności,
które zmierzają do poprawienia sytuacji przy rondzie, lecz droga wychodząca od
ronda do naszych posesji jest gruntowa, utwardzana od lat przez jej użytkowników i
przy obfitych opadach deszczu, błoto wraz z kamieniami spływa na nową drogę.
Zwracałem uwagę wykonawcy w trakcie budowy, ale niestety prace postępowały
według projektu. Mój wniosek i prośba brzmi, aby to rondo zostało poprawione na
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rzecz mieszkańców, którzy mieszkają wyżej poprzez wykonanie drogi asfaltowej, która
zapobiegnie nanoszeniu błota na ulicę.
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Andrzej Świder: Przed zimą zostanie
zrobione obniżenie terenu by zredukować stromiznę podjazdu, aby był on
normatywny, w związku z czym nie będzie problemu z podjazdem ani z nanoszeniem
błota na rondo.
Pytanie:
1. Proszę powiedzieć czy w Rzeszowie będzie Aquapark, a jeśli tak to kiedy ?
2. Czy będzie rozbudowywany basen przy ul. Pułaskiego ?
3. Kiedy będzie oczyszczony nasz zalew ?
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc:
Ad. 1
Jeśli mam do wyboru budowę basenu czy szkoły to wolę to drugie. Informuję, że
galeria Nowy Świat zamierzała budować Aquapark na skraju Parku Sybiraków, ale
teraz te tereny chce odebrać były właściciel. Podpisało się ponad 1000 osób pod
protestem, aby basen nie został wybudowany w tamtym miejscu lecz w innym.
Aquapark będę budował, gdy zrealizuję Państwa oczekiwania odnośnie infrastruktury
i innych spraw, które są pilniejsze.
Ad. 2
Jeśli chodzi o basen przy ul. Pułaskiego to jest przeznaczone około 20 mln zł na
przebudowę tych basenów. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie przetargu.
Ad. 3
Od 2002 roku walczymy o oczyszczenie zalewu, uzgodnione było już z prywatnym
biznesmenem, że będzie oczyszczał zalew w zamian za pozyskanie kruszywa, które
tam się znajduje. Refulery już pracowały na wodzie lecz rzeszowscy ekolodzy
poinformowali ekologów z Warszawy i Bielska Białej, że niszczy się przyrodę, siedliska
zwierząt itp., oraz przesył gazu od gazowni przy ul. Kwiatkowskiego do WSK przez
rury, w których jest duże ciśnienie mogą zostać uszkodzone, co może spowodować
skażenia środowiska.
W związku z tym sąd administracyjny w Warszawie nakazał natychmiast wstrzymać
oczyszczanie zalewu. Nie mniej jednak nie odpuszczamy. Rozmawialiśmy
w Warszawie na temat odmulania zalewu i ustaliliśmy, że będzie to zbiornik
przeciwpowodziowy. Wówczas inaczej podejmuje się decyzje w sądach. Chcemy, aby
w przyszłości było to miejsce rekreacji.
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski: Jak mówił
Prezydent, nie odpuszczamy tematu, dzięki naszym staraniom RZGW w Krakowie już
przygotowało dokumentację dotyczącą odmulenia tego zalewu, która jest złożona
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w Rzeszowie i będzie dalej procedowana. Możliwe, że w przyszłym roku zostaną
podjęte realne działania zmierzające do odmulenia zbiornika wodnego.
Pytanie:
1. Chciałbym się zapytać na jakim etapie jest budowa ul. Urbanistów?
2. Czy miasto planuje budowę drogi na cmentarz na Zwięczycy?
3. Proszę o wyregulowanie studzienki przy skrzyżowaniu ul. Żelaznej
i ul. Staroniwskiej, gdyż jest obniżona.
4. Czy można wykonać chodnik od ul. Żelaznej do przedszkola, dla
bezpieczeństwa mieszkańców, którzy korzystają z tej placówki oświatowej?
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Andrzej Świder:
Ad. 1
Jest opracowana koncepcja i złożony wniosek o przyznanie środków do budżetu na
2017 r.
Ad. 3
Regulacja studzienki zostanie wykonana w przyszłym tygodniu.
Ad. 4
Zostanie uwzględnione w budżecie na przyszły rok.
Pytanie:
1. Proszę o wykonanie ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staroniwskiej po lewej
stronie patrząc od strony miasta, ze względu na utrudnienia jakie powodują
rowerzyści przy wymijaniu ich przez samochody.
2. Proszę o wykonanie kanalizacji deszczowej z ul. Staroniwskiej od szkoły do
ul. Batalionów Chłopskich, ponieważ przy większych opadach deszczu ulica
zamienia się w potok.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Wszystkiego na bieżąco
nie da się zrobić, ale będziemy się starać z czasem modernizować i kanalizować
niektóre ulice i m.in. ul. Staroniwską.
Pytanie: Prośba o zrobienie zwrotki z ul. Batalionów Chłopskich w stronę
ul. Staroniwskiej.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę, aby Miejski
Zarząd Dróg zajął się tą sprawą bezwzględnie.

Protokołował:
Krzysztof Rębacz
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