PROTOKÓŁ
ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami Osiedla Załęże,
które odbyło się w dniu 21 października 2016 r.
w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Rubinowej 4
w Rzeszowie

Uczestnicy spotkania:
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski
• Radni Rady Miasta Rzeszowa
• Radni Rady Osiedla Załęże
• Dyrektorzy i pracownicy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu
Miasta Rzeszowa
• Mieszkańcy Osiedla Załęże
Porządek spotkania:
1)

Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa p. Stanisława
Sienko.

2)

Dyskusja mieszkańców Osiedla Załęże z Władzami Miasta Rzeszowa na temat
bieżących problemów osiedla.

Ad. 1) W prezentacji multimedialnej przestawiono najważniejsze inwestycje
zrealizowane w ostatnim czasie w Mieście Rzeszowie oraz w szczególności na
Osiedlu Załęże. Przestawiono m. in. następujące zagadnienia:
• projekt pn. „System Integrujący Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i Okolic”
• poprawa jakości wody pitnej w Rzeszowie
• rozbudowa parku papieskiego
• budowa ogrzewanych przystanków autobusowych
• budowa domów kultury w mieście
• rozbudowa sieci drogowej Miasta Rzeszowa (budowa północnego odcinka
obwodnicy Rzeszowa wraz z Mostem im. T. Mazowieckiego)
• modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków
• Specjalne Strefy Ekonomiczne na terenie Miasta Rzeszowa
• budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
• poprawa infrastruktury przy Zespole Szkół nr 7
• rozbudowa sieci ścieżek rowerowych
• budowa żłobka „Karolinka” i Przedszkola Publicznego nr 33
• najważniejszych wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez miasto w 2016 r.
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inwestycje zrealizowane na Osiedlu Załęże (budowa łącznika do autostrady,
budowa Mostu im. T. Mazowieckiego, przebudowa ulic Stączka, Potockiego i
Załęskiej, budowa chodników przy ul. Załęskiej, Potockiego i Księżycowej,
bieżące remonty ulic na Osiedlu, budowa ZSP nr 1 oraz placu zabaw dla dzieci
przy obiekcie, poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże,
modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej, wykonanie sieci
wodociągowej w rejonie ul. Załęskiej, kanalizacji sanitarnej w okolicy giełdy
samochodowej, modernizacja budynku WTZ, zagospodarowanie terenu przy
schronisku dla zwierząt „Kundelek”)
Ad. 2) Przed rozpoczęciem dyskusji z mieszkańcami Osiedla Załęże, Prezydent Miasta
Rzeszowa Tadeusz Ferenc poinformował zgromadzonych gości o
najważniejszych obecnie realizowanych inwestycjach na terenie Rzeszowa, jak
również o najistotniejszych inwestycjach planowanych do realizacji w roku 2017.
•

Pytanie Mieszkańca: Jestem mieszkańcem ul. Jaspisowej, kończę budowę domu i od
2 lat mam problem z uzyskaniem przyłącza do sieci gazowej. Ze względu na brak
możliwości podpięcia do sieci jestem zmuszony do zakupu pieca na biopaliwo lub
pompy ciepła. Wysyłałem pisma do zakładów gazowniczych w Rzeszowie, Tarnowie i
Warszawie i wciąż uzyskuję informację, iż nie ma możliwości podpięcia mojej działki do
sieci. Kilka domów przy ul. Jaspisowej ma podobne problemy. Druga kwestia dotyczy
dodatkowego oznakowania drogi Jaspisowej przy skrzyżowaniu, mniej więcej
w środkowym odcinku drogi. W tym miejscu jest bardzo ograniczona widoczność.
Bardzo prosiłbym o zainstalowanie lustra na znaku, które umożliwi bezpieczne
opuszczanie skrzyżowania w tym miejscu.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Odpowiedni znak
w tym miejscu zostanie zainstalowany do tygodnia czasu. Proszę o realizację. Odnośnie
przyłącza do sieci gazowniczej – z czego wynika problem z wykonaniem przyłącza?
Odpowiedź Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg: Znak zostanie zainstalowany w tym
miejscu w przyszłym tygodniu.
Mieszkaniec: Dziękuję, problem z wykonaniem przyłącza wynika ze zbyt niskiej
przepustowości sieci gazowej w tym rejonie.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: W przyszłym
tygodniu porozmawiam z panią dyrektor lokalnego oddziału zakładu gazowniczego.
Ciężko mi powiedzieć jakie będą finalne rezultaty rozmów, niemniej podejmiemy
działania.
Pytanie Mieszkańca: Również jestem mieszkańcem ul. Jaspisowej. Bardzo prosiłbym
o zainstalowanie dodatkowego oświetlenia przy tej ulicy. Na końcu ul. Jaspisowej przy
ul. Stączka jest zainstalowana jedna lampa, a później kilkaset metrów bez oświetlenia
i na końcu ulicy kilka lamp. Już od dłuższego czasu staramy się o dodatkowe lampy
w tym rejonie. Bardzo prosiłbym o doświetlenie tej ulicy.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Bardzo proszę
o kontakt w tej sprawie w przyszłym tygodniu z Miejskim Zarządem Dróg.
Odpowiedź przedstawicielki Działu Oświetlenia i Sygnalizacji Miejskiego Zarządu
Dróg: Sprawdzę czy istnieje możliwość instalacji dodatkowego oświetlenia w tym
rejonie na istniejących słupach.
Pytanie Mieszkańca: Jestem mieszkańcem ul. Potockiego. 2 lata temu budując dom
starałem się o przyłącza gazu, wody i kanalizacji deszczowej. Gaz był dostępny na
działce, wodę zrobiliśmy we własnym zakresie. Mamy ogromne problemy z kanalizacją
sanitarną. Jesteśmy użytkownikami oczyszczalni biologicznych, które mają ograniczoną
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chłonność i przy wysokim poziomie wód gruntowych nie dają sobie rady. Budując dom
byliśmy zapewniani, iż Załęże zostanie skanalizowane. W MPWiK jesteśmy odsyłani,
sugerują nam wykonanie projektu we własnym zakresie, a MPWiK wybuduje
kanalizację. Bardzo prosiłby pana prezydenta o podjęcie działań w trybie pilnym
i skanalizowanie Załęża. Problem ten dotyczy wielu mieszkańców osiedla. Druga
kwestia dotyczy przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Potockiego. W tym
miejscu nie ma żadnej wiaty, jest jedynie barierka odgradzająca od głębokiej i szerokiej
fosy, w której gromadzi się woda. W tym miejscu może kiedyś dojść do tragedii.
Prosiłbym o zainstalowanie bezpiecznej wiaty. Przebudowa tego przystanku nie
wymaga wejścia w teren prywatny.
Odpowiedź przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego:
Panie prezydencie sprawdzimy kwestię przykrycia rowu i postawienia wiaty
przystankowej w zasygnalizowanym miejscu.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Temat proszę
traktować jako bardzo pilny
Odpowiedź
przedstawiciela
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i Kanalizacji: Na wstępie pragnę przeprosić za sytuację, która pana spotkała w MPWiK.
Pragnę poinformować, iż po przyłączeniu Załęża do Rzeszowa wykonaliśmy w tym
miejscu kanalizację sanitarną podciśnieniową, która jest jedyną tego typu instalacją
w całej Aglomeracji Rzeszowskiej i kosztowała miasto 2 mln zł. Wykonaliśmy również
kolejną przepompownię. W kwestii kanalizacji sanitarnej. Mamy gotowy projekt, który
przekazaliśmy do Wydziału Architektury. Projekt jest zamknięty. W planach na rok 2016
mamy ujętą kanalizację łącznie z wodą. W wodę zasilimy osiedle przy okazji budowy
Szkoły Pijarów. Jeśli chodzi o projekty inicjatyw społecznych, na dzień dzisiejszy
realizujemy 36 takich projektów. Prosimy bardzo w tym miejscu o pomoc w wejściu na
tereny prywatne. Często nie jesteśmy w stanie przejść przez działki ze względu na brak
zgody właścicieli. Jeśli właściciele dysponują własnymi projektami/dokumentacją
i wykonują sieci we własnym zakresie - przejmujemy je i zwracamy nakłady poniesione
na realizację całych sieci wodociągowych – nie tylko przyłącza.
Uwaga Mieszkańca: Przepraszam pana, w założonym projekcie MPWiK-u nie jest ujęty
rejon ul. Potockiego, który da się połączyć. To jest obszar kilku hektarów, kilkadziesiąt
działek.
Odpowiedź
przedstawiciela
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i Kanalizacji: Proces projektowy musi się zakończyć. Jeśli jest główny ciąg to nie ma
problemu, aby się do niego dołączyć. Najważniejsze jest, aby została wykonana główna
sieć rozdzielcza. Fizycznie, jeśli aura pozwoli, chcielibyśmy rozpocząć prace jeszcze
w tym roku. Z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że jest to kwestia maksymalnie
2 miesięcy.
Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marka Ustrobińskiego:
Reasumując, pragnę poinformować państwa, iż kończymy etap projektowania i chcemy
jak najszybciej rozpocząć inwestycję po to, aby uzupełnić braki w zakresie kanalizacji
sanitarnej. Do tej pory skupiliśmy się głównie na wyremontowaniu i zmodernizowaniu
istniejącej kanalizacji sanitarnej kosztem 2 mln złotych. Myślę, że za rok o tej porze
inwestycja to powinna być zrealizowana. Dopilnuję, aby wszystkie kwestie formalnoprawne zostały rozwiązane. Gorąca prośba z mojej strony o wpuszczanie nas w teren.
Pytanie Mieszkańca: Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie ul. Św. Floriana. Po co
realizować tu kanalizację sanitarną, skoro w tym miejscu nie ma zrealizowanej drogi?
Nie ma nawet planów realizacji tej drogi. Ta kwestia była już poruszana przed rokiem
na spotkaniu z prezydentem. Podejrzewam, że koszt budowy takiej drogi, jeśli chodzi
o plany, oscyluje w granicach 50 tys. zł. W związku z brakiem drogi kilka rodzin,
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posiadających działki w tym rejonie zrezygnowało z budowy domów. Ponieważ decyzja
o budowie drogi jest przekładana z roku na rok. Czy ktoś z urzędników pana prezydenta
jest w stanie zadeklarować, iż taka inwestycja zostanie zrealizowana w przeciągu roku,
dwóch, pięciu lat czy w ogóle nie powstanie? Naturalnie w tym miejscu niezbędny jest
również chodnik oraz oświetlenie, którego nie ma na odcinku niemal pół kilometra.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: W sprawie budowy
tej drogi spotykałem się już z mieszkańcami Załęża. Proszę, pan Ustrobiński.
Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marka Ustrobińskiego: Aby
zrealizować każdy projekt należy spełnić 2 warunki: należ mieć projekt oraz prawo
własności do terenu. Póki co ulica Św. Floriana w znacznej większości jest ulicą
prywatną. W tym rejonie jedna działka jest miejska, a druga należy do PKP. Miejski
Zarząd Dróg prowadzi przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu tej drogi.
Oczywiście problem nie leży w koszcie zaprojektowania tej drogi. Problem wiąże się
z wykupem działek. Jak już wspomniałem jest to droga prywatna i ludzie nie mając
dostępu do drogi publicznej nie mogą uzyskać pozwolenia na budowę. My też jako
miasto Rzeszów nie możemy wydatkować pieniędzy publicznych na inwestowanie na
terenach prywatnych.
Pytanie Mieszkańca: A czy nie można w tym miejscu zrobić drogi publicznej?
Odpowiedź Prezydenta Tadeusza Ferenca: Jeśli teren zostanie przekazany miastu,
taka droga zostanie natychmiast zrealizowana.
Pytanie Mieszkańca: Rozumiem. Adekwatne pisma zostały wysłane do mieszkańców,
ale niezmiernie ciężko jest ustalić spadkobierców. Stąd moje pytanie, czy nie można
w tym miejscu zrobić po prostu drogi publicznej?
Odpowiedź Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem: Szanowni państwo, jeśli chodzi
o ul. Św. Floriana występowaliśmy jako Biuro Gospodarki Mieniem do wszystkich
właścicieli działek tam, gdzie udało nam się ustalić adres. W tym postępowaniu
uczestniczy około 60 stron. Zdecydowana większość z tych osób nie żyje. Nie ma
przeprowadzonych spadków, więc nie ma możliwości przekazania gruntów lub ich
nabycia. Rozmowy z nami podjęło tylko 10 osób. W takiej sytuacji własnościowej nie da
się nabyć w tym rejonie gruntów. Jedyne wyjście w tym momencie to objęcie tej drogi
tzw. specustawą drogową, wówczas osoby nie żyjące nie są w stanie zablokować tego
terenu, a odszkodowania przekazywane są do depozytu.
Pytanie Mieszkańca: Dokładnie, rok temu otrzymałem zapewnienie, iż droga ta
zostanie zrealizowana na podstawie specustawy. Przy okazji można by zrealizować
w tym ciągu kanalizację i chodniki.
Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marka Ustrobińskiego:
Faktycznie, zainicjowaliśmy działania zmierzające do podjęcia prac przygotowawczych
w celu opracowania projektu technicznego, który byłby podstawą do wystąpienia do
architektury o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie inwestycji drogowej. Takie
zezwolenie wiąże się z koniecznością wykupu gruntów, a co za tym idzie pokaźnymi
kwotami. Za każdy ar gruntu trzeba zapłacić cenę zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.
W związku z pokaźnymi kosztami, kwoty na wykup gruntów należy zabezpieczyć
w budżecie. Myślę, że wobec zaistniałych faktów, należy starać się realizować tę drogą
za pomocą ZRID, to chyba jedyna możliwość realizacji tej drogi. Miejski Zarząd Dróg
jest gotowy aby wskazać zakres terenowy i szybko przygotować projekt.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca: Proszę
przeprowadzać procedurę. Natomiast mieszkańców, którzy posiadają działki w tym
rejonie proszę o przekazywanie działek pod realizację inwestycji, ponieważ miasto to
mieszkańcy. Zdecydowanie będziemy chcieli wybudować tę drogę.
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Pytanie Mieszkańca: Jestem mieszkańcem ul. Spółdzielczej. Na początku chcę
podziękować za budowę zawrotek przy ulicy Rzecha, bo zdecydowanie ułatwiło nam to
wyjazd z tej ulicy. Zgodnie z poleceniem prezydenta z zeszłego roku położono tam
nakładkę na jezdnię, jednak nie na całym odcinku. Nakładka kończy się przed
przejazdem przez tory i również nie ma nakładki za torami. Poza tym dodatkowy
problem stwarza brak oświetlenia w tym rejonie. Obecnie w tym miejscu buduje się dużo
domów. Wiem, że złożony już jest projekt realizacji oświetlenia na przyszły rok. Bardzo
prosiłbym o możliwie szybką realizację robót w tym miejscu.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Bardzo proszę
o odpowiedź pana dyrektora z Miejskiego Zarządu Dróg.
Odpowiedź dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg: Na ul. Św. Floriana w części, której
właścicielem jest miasto Rzeszów zrobiliśmy tylko w tym roku ponad 2 000 m² nakładki.
Tam, gdzie jesteśmy właścicielem gruntów działamy. Sytuacja z ul. Spółdzielczą
wygląda analogicznie. Na tym odcinku tam, gdzie mogliśmy pracować położyliśmy
nakładkę. Pominięte fragmenty to własność prywatna. Niestety podobne problemy
dotykają sporej części Osiedla Załęże.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Rozumiem, że gdy
staniemy się właścicielem gruntów, brakującą nakładkę położysz od razu?
Odpowiedź dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg: Jeśli tylko będziemy mieli
zagwarantowany dostęp do gruntów to będziemy działać niezwłocznie.
Pytanie Mieszkanki: Jestem mieszkanką ulicy Spichlerzowej. Co roku piszemy do
pana pisma, kilkukrotnie spotykałam się już z panem i panem Ustrobińskim. Chodzi mi
o realizację dwóch zadań na naszym Osiedlu: chodnik od zakładu karnego do ulicy
Spichlerzowej oraz oświetlenie. Co roku wspólnie z innymi mieszkańcami piszemy do
pana w tej sprawie i co roku otrzymujemy informacje, że zadania zostaną wpisane
do przyszłorocznego budżetu. Wnosiliśmy również o realizację wspomnianych zadań
z budżetu obywatelskiego. Chodnik nawet nie został wciągnięty pod głosowanie,
ponieważ nie ma tam terenu pod realizację.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Jeżeli chodzi
o ul. Spichlerzową to kupiliśmy tam teren od gminy Krasne. Na odcinku, o którym pani
mówi rosną piękne drzewa. W tym miejscu aż się prosi zrealizować chodnik od trasy,
która biegnie w kierunku mostu aż do zakładu karnego i w kierunku ul. Spichlerzowej.
Mieszkańcy kwestię budowy chodnika poddali do Ministerstwa Infrastruktury
i Ministerstwo podtrzymało decyzję mieszkańców, aby nie budować chodnika
ze względu na rosnące tam piękne drzewa. Szanowni państwo, jeśli nie będzie
sprzeciwów to zdecydowanie będziemy budować. Kawałek chodnika jest tam zrobiony.
Proszę by Miejski Zarząd Dróg ujął kwestię budowy chodnika w przyszłorocznym
budżecie.
Pytanie Mieszkanki: Panie prezydencie, my tędy od ul. Spichlerzowej do autobusu
chodzimy. Mamy jedynie 7 kursów dziennie, natomiast do Elektrociepłowni jest aż 10.
ZTM nie chce uruchomić dodatkowych kursów twierdząc, iż ma za mało ludzi. Jeśli chcę
wyjechać rano na godzinę do centrum miasta, muszę czekać cztery godziny na kurs
powrotny do Załęża. Musimy pokonywać blisko kilometr na przystanek, co w złą pogodę
stanowi duży problem. Poza tym tędy często jeżdżą tiry, co stanowi dodatkowe
zagrożenie. Chodzi nam tylko o odcinek od Spichlerzowej do zakładu karnego. To
chyba nie jest taki wielki problem, tylko trzeba chcieć.
Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marka Ustrobińskiego:
Dodam jeszcze, że trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. Tak jak wcześniej mówił pan
prezydent, będziemy się do kwestii budowy chodnika przymierzać. Panią interesuje
odcinek chodnika od ul. Spichlerzowej do pętli przy zakładzie karnym. My patrzymy na
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całą ulicę Załęską, od kilku lat chcemy wybudować ten chodnik. Blokują nas problemy,
o których wcześniej wspomniał pan prezydent, ale mam nadzieję, że uda nam się
te problemy przezwyciężyć. Odnośnie komunikacji publicznej – na bieżąco analizujemy
liczbę pasażerów, kwestie kosztów nie są bagatelne. Roczne wydatki miasta na
transport publiczny to 53 mln złotych. Od wielu lat liczymy pasażerów korzystających
z komunikacji miejskiej, analizujemy celowość i ekonomiczność prowadzenia
transportu. Poproszę jeszcze Zarząd Transportu Miejskiego o dokładne zbadanie tej
kwestii. W autobusach są zamontowane liczniki, wiemy ile ludzi o jakiej porze wsiada
i wysiada na poszczególnych przystankach. Staramy się optymalizować kursy. Należy
pamiętać, że nie wszystkie kursy są opłacalne - miasto musi do nich dopłacać. Niemniej
proszę o analizę statystyk ruchu, być może uda się przenieść kilka kursów spod
Elektrociepłowni.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Poproszę na
poniedziałek dyrektora ZTM o informację ilu pasażerów jeździ na tych trasach.
Podkreślam, iż w sumie dopłacamy do transportu publicznego 53 mln złotych
z pieniędzy podatników. Nie chcemy podnosić cen biletów, dlatego musimy
optymalizować kursy autobusów.
Pytanie Mieszkanki: Dziękuję panie prezydencie. Poproszę jeszcze o odpowiedź na
pytanie odnośnie chodnika i oświetlenia.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Dyrektora ZTM
proszę o ujęcie inwestycji w przyszłorocznym budżecie. Jeśli nie będzie przeszkód
prawnych, zdecydowanie ten chodnik musi być zrealizowany w przyszłym roku.
Pytanie Mieszkanki: Jestem mieszkanką ulicy Perłowej. Mieszkańcy mają ogromny
problem z tą ulicą. Jest tam pełno dziur, w czasie opadów pojawia się pełno kałuż.
Właściciel dwóch działek przez które przebiega droga nie żyje, natomiast spadkobierca
wybudował dom i wyjechał za granicę. Bardzo prosiłabym chociaż o załatanie tych dziur,
które utrudniają życie mieszkańcom naszej ulicy.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Oczywiście, takie
działania zostaną podjęte, natomiast dyrektora Tarnowskiego proszę o podjęcie działań
mających na celu przejęcie działek na rzecz miasta.
Odpowiedź dyrektora Biura Gospodarki Mieniem: Spróbujemy się skontaktować
z właścicielem działki i postaramy się, aby nieruchomość przeszła na rzecz gminy.
Pytanie Mieszkańca: Reprezentuję Ochotniczą Straż Pożarną Rzeszów - Załęże.
Przeszło rok temu zgłaszaliśmy problem pieca centralnego ogrzewania i zaworów
grzejnikowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy jest szansa, aby wpisać
wspomnianą inwestycję do przyszłorocznego budżetu, jeśli nie uda się jej zrealizować
w tym roku?
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Proszę o odpowiedź
dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Odpowiedź dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego: Problem naprawy pieca
został zgłoszony do Wydziału Inwestycji. Po wstępnych oględzinach budynku
stwierdzono, iż wymaga on generalnego remontu, jak również opracowania nowej
koncepcji użytkowania. Na dzień dzisiejszy instalacja przecieka, ale funkcjonuje i w tym
stanie może działać do przyszłego roku. Kwestia naprawy instalacji co w budynku OSP
Załęże powinna zostać wpisana do przyszłorocznego budżetu.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: O jakiej kwocie
mówimy?
Odpowiedź przedstawiciela Wydziału Inwestycji: Zadanie pn. „Modernizacja
budynku OSP w Załężu” jest planowane do realizacji w 2017 roku. Zgodnie
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z ustaleniami z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego zadanie zostało wpisane
do przyszłorocznego budżetu.
Pytanie Mieszkańca: Jestem mieszkańcem ulicy Potockiego. Bardzo ładne zdjęcia
w prezentacji z przebudowy ul. Potockiego z tym, że ulica ta nie jest zakończona.
Brakuje odcinka o długości ok. 600 m. Mieszkam właśnie w tej części. Przed rokiem
obiecywał pan, że dokończenie ul. Potockiego będzie zadaniem priorytetowym. Tam
w godzinach szczytu jest naprawdę niebezpiecznie, jest duże natężenie ruchu, małe
dzieci chodzą tędy do szkoły. Czy mogę usłyszeć jakąś deklarację z państwa strony,
kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana? W przyszłym roku, za dwa lata?
Odpowiedź przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg: Na tym odcinku wymagane
jest poszerzenie jezdni również o chodnik. Na dzień dzisiejszy jest przygotowana
koncepcja, będzie opracowywana dokumentacja. Co istotne, odcinek ten wymaga
również odwodnienia. Inwestycja ta będzie zaproponowana do budżetu na 2017 r.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Przed państwem
zobowiązuje dyrektora MZD do realizacji zadań drogowych. Jeśli nie ma przeszkód
natury prawnej - będziemy bezwzględnie realizować inwestycje.
Pytanie mieszkańca: Jestem mieszkańcem osiedla Załęże i chciałbym poruszyć dwie
kwestie. Pierwsza dotyczy drogi Św. Floriana. W zeszłym roku w związku
z zainteresowaniem mojej córki wybudowaniem budynku mieszkalnego przy tej ulicy
kilkukrotnie spotykałem się z zastępcami prezydenta panami Ustrobińskim i
Gutkowskim w powyższej sprawie. Dowiedziałem się, iż wspomniana droga nie istnieje
w żadnych dokumentach. Spotykałem się również z dyrektorem MZD. W październiku
zeszłego roku, jako przedstawiciel mieszkańców z tej ulicy zostałem pisemnie
poinformowany, że w styczniu tego roku droga zostanie wykupiona przez miasto
systemem ZRID. Po styczniowej sesji budżetowej udałem się na spotkanie do dyrektora
MZD celem aktualizacji wiedzy i weryfikacji postępów prac. Ponownie spotkałem się
z panem Gutkowskim i Ustrobińskim i od tamtego czasu nie dzieje się nic
w przedmiotowej sprawie. Druga kwestia którą chcę poruszyć wiążę się bezpośrednio
z kwestią drogi Św. Floriana. Nie możemy od dłuższego czasu otrzymać pozwolenia
na uzyskanie przyłącza do sieci gazowej. Nie mamy żadnych problemów z zakładem
energetycznym oraz MPWiK. Zapraszałem panią kierownik z zakładu gazowniczego
na dzisiejsze spotkanie, niestety nie pojawiła się. Na dzień dzisiejszy nie poinformowała
mnie o jakichkolwiek szczegółach odnośnie realizacji inwestycji na naszym terenie.
Wiem, że to nie jest kwestia Urzędu Miasta, ale bardzo prosiłbym pana prezydenta
o interwencję i pomoc w tej ważnej dla nas sprawie. Ostatnia kwestia dotyczy
możliwości podpięcia domów jednorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu Załęże do
miejskiej sieci cieplnej. Czy istnieje taka możliwość?
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Zależy nam bardzo
na tym, aby likwidować piece i poprawiać jakość powietrza w mieście. Zobowiążemy
się, aby zrealizować główne ciągi ciepłownicze na terenie Załęża. Jeżeli będzie taka
deklaracja odpowiedniej liczby mieszkańców - ciągi zostaną zrealizowane. Bardzo
prosiłbym o przygotowanie listy mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do
miejskiej sieci ciepłowniczej. Odnośnie zakładu gazowniczego - tak jak wcześniej
wspomniałem, będę się kontaktował w przyszłym tygodniu z dyrekcją gazowni. Proszę
o informację dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Odpowiedź zastępy dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej:
Jeśli jesteście państwo zainteresowani podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
rozważymy taką możliwość. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy w tym rejonie miasta
sieci. Umówimy spotkanie z radą osiedla, omówimy szczegóły inwestycji. Zobaczymy
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ile osób wyrazi chęć podłączenia się do miejskiej sieci. Wtedy przedstawimy państwu
możliwości techniczne, jak również przedstawimy zalety ciepła systemowego.
Skontaktuję się z radą osiedla celem umówienia spotkania. W przyszłym roku
rozpoczynamy budowę sieci ciepłowniczej przy ul. Olchowej. Jesteśmy zainteresowani
dalszą rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej przy udziale funduszy unijnych.
Odpowiedź dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy: Staramy się pozyskiwać
fundusze zewnętrzne na realizację inwestycji w mieście, również na realizację ciepła
systemowego. Staramy się również na uzyskiwanie dofinansowania na realizację
inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Sądzę, iż wkrótce będziemy mogli
poinformować państwa o zasadach uzyskiwania dofinansowania. Dla nas bardzo
istotne są sygnały od mieszkańców, bo tylko wtedy możemy skutecznie aplikować
o dofinansowanie tego typu inwestycji. Część funduszy jest dedykowana stricte
jednostkom i spółkom gminnym, ale również finalnym odbiorcom - czyli państwu.
Na pewno nie zabraknie środków na realizację tego typu inwestycji.
Pytanie Mieszkańca: Chciałbym zapytać o możliwość doświetlenia ul. Stączka na
odcinku do szkoły, w kierunku drogi technicznej, a także o możliwość oświetlenia ulicy
Nefrytowej.
Odpowiedź przedstawicielki Działu Oświetlenia i Sygnalizacji Miejskiego Zarządu
Dróg: Ulica Nefrytowa jest dosyć wąska. Aby zrealizować oświetlenie należy wyrazić
zgodę na wejście w teren prywatny i postawienie słupów. Nie zawsze istnieje możliwość
realizacji oświetlenia na istniejących słupach energetycznych lub teletechnicznych.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Proszę sprawdzić
możliwość zawieszenia lamp na istniejących słupach. Jeśli nie będzie takiej możliwości
proszę wejść w teren i rozmawiać z właścicielami działek.
Pytanie Mieszkanki: Jestem mieszkanką ul. Św. Floriana. Chciałabym zapytać, czy
istnieje możliwość postawienia kilku ławek przy sąsiadującym ze szkołą placu zabaw
dla dzieci. Drugie pytanie dotyczy sąsiadującej ze szkołą drogi. Czy istnieje możliwość
poszerzenie tej drogi oraz utwardzenia jej? Ponadto dzieci, które idą do szkoły od strony
ul. Św. Floriana muszą przekroczyć główną drogę na Załężu, w rejonie remizy
strażackiej. To miejsce jest bardzo niebezpieczne. Tam postawione jest lusterko. Czy
istnieje możliwość zrealizowania kawałka chodnika po drugiej stronie tej ulicy głównej
w ten sposób, aby przechodzące przez jezdnie dzieci widziały w sposób bezproblemowy
ruch zarówno po lewej, jak i prawej stronie? W tym rejonie widoczność jest bardzo
ograniczona, a samochody jeżdżą dosyć szybko. Ostatnie pytanie dotyczy możliwości
uruchomienia starego nieczynnego przejazdu kolejowego w tym rejonie.
Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marka Ustrobińskiego:
Odnośnie przejazdu kolejowego, rzeczywiście, ludzie lekceważą znaki zakazu
przechodzenia przez tory w tym miejscu. Miasto prowadziło rozmowy z PKP odnośnie
udrożnienia tego przejazdu. Niestety PKP zażądało ogromnych opłat za utrzymanie
przejazdu w tym miejscu, a miasta nie stać na utrzymywanie PKP. Odnośnie przejścia
przy remizie strażackiej - oczywiście rozważymy pani propozycję. Jest specjalna
komisja, która postara się dobrać najtrafniejsze rozwiązanie dla tego miejsca, a co za
tym idzie umożliwi bezproblemowe przekraczanie jezdni. Odnośnie placu zabaw sądzę,
że nie będzie żadnego problemu, aby postawić w tym miejscu kilka ławek. W kwestii
poszerzenia drogi - jeśli dysponujemy terenem w tym miejscu, bardzo proszę Miejski
Zarząd Dróg o wykonanie takiego asfaltowego poszerzenia.
Pytanie Mieszkańca: Na Załężu w niektórych miejscach występuje problem
z kanalizacją, np. przy ul. Rubinowej. Czasem kilka razy dziennie o bardzo różnych
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porach dnia i nocy podjeżdżają samochody, który wypompowują szambo. Czy istnieje
możliwość wprowadzenia jakiegoś rozwiązania technicznego, które zlikwiduje ten
uciążliwy dla mieszkańców proceder? Chciałbym się również dowiedzieć czy istnieje
możliwość wprowadzenia jakiejś dodatkowej elektronicznej tablicy informacyjnej w innej
części osiedla, sygnalizującej odjazdy autobusów do centrum miasta? Czy możliwe jest
stworzenie jakiejś aplikacji na smartfony, informującej o bieżących kursach
i opóźnieniach autobusów? Czy istnieje możliwość dorobienia fragmentu drogi do
przystanku kolejowego na Załężu? Tam brakuje tylko ok 10 m asfaltu. Czy byłoby
możliwe zainstalowanie przy wspomnianym przystanku monitoringu?
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca: Odnośnie
kanalizacji, jeśli istnieje zapotrzebowanie na podpięcie do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
bardzo proszę poinformować o tym fakcie dyrekcję MPWiK i będziemy procedować.
Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marka Ustrobińskiego: Jeśli
chodzi o informację pasażerską. W ramach perspektywy 2014-2020 planowana jest
dalsza rozbudowa systemu transportowego, a co za tym idzie zakup nowych
ekologicznych autobusów, elektronicznych tablic, biletomatów, etc. W pierwszej
kolejności staramy się instalować tablice w miejscach o największym natężeniu ruchu
pasażerskiego. Pańska prośba o montaż kolejnych tablic na osiedlu Załęże naturalnie
zostanie przeanalizowana. Obecnie funkcjonuje strona internetowa, na której istnieje
możliwość zweryfikowania rzeczywistego czasu odjazdu autobusów na każdym
przystanku w mieście. Adres tej strony to www.rtm.erzeszow.pl.
Pytanie Mieszkańca: Jestem mieszkańcem ulicy Rubinowej. Moje pytanie dotyczy
możliwości zmiany trasy kursów autobusów kursujących na nasze osiedle, szczególnie
linii 11. Czy istnieje możliwość lepszego skomunikowania Załęża z innymi osiedlami,
np. z Nowym Miastem? Kontaktowałem się w tej kwestii z Zarządem Transportu
Miejskiego i przedstawiłem kilka ciekawych koncepcji na nowe kursy. Otrzymałem
informację zwrotną od pani dyrektor, iż ZTM przedstawi kilka nowych propozycji, które
zostaną przedłożone Radzie Osiedla Załęże do zaopiniowania. Chciałbym
się dowiedzieć, czy w tej kwestii zostały już podjęte jakieś decyzje. Drugie pytanie
dotyczy miejskiej karty dużej rodziny. Czy istnieje możliwość, aby ten program
dodatkowo wsparł również bardziej codzienne potrzeby wielodzietnych rodzin, np.
tańsze bilety komunikacji miejskiej? To tylko robocza propozycja. Chciałbym się również
dowiedzieć, czy status szkoły w Załężu zmieni się po planowanej do realizacji przez
rząd reformie edukacji.
Odpowiedź przedstawiciela Zarządu Transportu Miejskiego: Pragnę poinformować,
iż pańskie propozycje są przez nas analizowane, prowadzimy badania w przedmiotowej
sprawie. Część kursów będzie zmieniana od grudnia, najpóźniej od stycznia przyszłego
roku. Niestety nie jesteśmy stanie skomunikować Załęża z wszystkimi osiedlami
Rzeszowa, staramy się optymalizować kursy autobusów zgodnie z zapotrzebowaniem
zgłaszanym przez mieszkańców osiedla. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Radą
Osiedla, która opiniuje nasze propozycje.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Z pieniędzy
podatników na pomoc społeczną wydajemy rocznie ponad 100 mln złotych, mamy
świadomość, iż zapotrzebowanie jest jeszcze większe. Odnośnie reformy edukacji - nie
znamy jeszcze żadnych szczegółów. Naszym priorytetem jest utrzymanie stanowisk
pracy dla nauczycieli. Dodam, że jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, w
którym otwiera się nowe szkoły, a nie zamyka. Mamy dodatni przyrost naturalny.
Odpowiedź dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Tak, jak wcześniej
wspomniał pan prezydent, roczny budżet MOPS-u to przeszło 70 mln złotych plus
budżet domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, co w sumie
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daje ponad 120 mln złotych. Od kwietnia tego roku wypłacamy świadczenia "Rodzina
500+", na dzień dzisiejszy wydaliśmy już ponad 55 mln złotych. Do końca roku kwota
wpłacanych świadczeń przekroczy 70 mln złotych.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Odnośnie pytania
o możliwość dofinansowania przejazdów komunikacją autobusową dla dzieci chciałbym
pana poinformować, iż od początku roku wprowadzamy nowe korzystniejsze
rozwiązania. I tak wprowadziliśmy nowy bilet uczniowski semestralny, który kosztuje
199 złotych. Obowiązuje we wszystkie dni tygodnia i święta. Od początku roku
szkolnego sprzedaliśmy już ponad 3 000 tego typu biletów. Zależy nam na
wprowadzaniu takich rozwiązań, które skłonią mieszkańców naszego miasta do
częstszego korzystania z komunikacji miejskiej.
Pytanie Mieszkańca: Chciałbym się dowiedzieć na kiedy planowane jest połączenie
alei Rejtana z ulicą Ciepłowniczą.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Połączenie alei
Rejtana z ulicą Ciepłowniczą na dzień dzisiejszy odsuwa się w czasie. Ma to związek
z przebudową magistrali kolejowej w kierunku Lublina przez PKP. Znacząco ma
wzrosnąć prędkość pociągów jeżdżących w tym rejonie, co wymaga zupełnie innego
wyprofilowania zakrętu. Czekamy na opracowane przez kolej koncepcje przebiegu
trasy. Termin połączenia wspomnianych dróg jest uzależniony od postępów prac PKP.
Pytanie Mieszkanki: Chciałabym zapytać, czy w związku z planowanym remontem
domu kultury na osiedlu Załęże istnieje możliwość powiększenia tego obiektu? Niestety
większość sal w domu kultury jest dosyć mała i nie ukrywam, iż przydałaby się nam
jedna duża sala.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca: Planujemy
gruntowną modernizację obiektu domu kultury, łącznie z termomodernizacją, wymianą
dachu, wymianą wszystkich instalacji oraz stolarki okiennej. Na dzień dzisiejszy,
zgodnie z zaakceptowaną specyfikacją oraz kosztorysem robót niestety nie przybędzie
dodatkowego metrażu. Możemy pomyśleć o powiększeniu obiektu w kolejnym etapie.
Pytanie Mieszkanki: Chciałam jeszcze pokrótce zapytać o kwestię rozbudowy szkoły
na Załężu. Czy są jakieś konkretne plany?
Odpowiedź Prezydenta Tadeusza Ferenca: Jestem przekonany, że za kilka lat szkoła
ta będzie zdecydowanie za mała. I oby tak było.
Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Stanisława Sienko: Jeśli reforma edukacji zostanie
wprowadzona zgodnie z planem, tj. od 1 września przyszłego roku, szkoła ta po 2 latach
stanie się za mała. W związku z powyższym, pan prezydent ma w planach rozbudowę
tego obiektu. Dziękuję.
Prezydent Tadeusz Ferenc: Szanowni państwo, jeśli nie ma kolejnych pytań, bardzo
dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dobranoc państwu.
Protokołował:
Przemysław Stolarz
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