PROTOKÓŁ
ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa
z Mieszkańcami osiedli Drabinianka i Biała,
które odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 r.
Uczestnicy spotkania:
• Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc;
• Przewodnicząca Rady Osiedla Drabinianka – Jan Domino;
• Przewodniczący Rady Osiedla Biała – Aleksander Szala;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski;
• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa;
• Radni Rady Miasta Rzeszowa;
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich
organizacyjnych;
• Mieszkańcy osiedli.

jednostek

Porządek spotkania:
1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta
Pana Stanisława Sienko.
2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli.

Miasta

Rzeszowa

–

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;
- 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;
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- 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.
Przedstawiono informację nt. projektu „Poprawa infrastruktury placówek pomocy
społecznej w Rzeszowie”, który dotyczył modernizacji Domu Pomocy Społecznej im.
Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych oraz Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Powstańców Śląskich.
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu jakości ochrony zdrowia
i upowszechniania dostępu do świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców
stolicy województwa podkarpackiego i okolic. Nastąpiło pełne dostosowanie tych
obiektów do standardów wynikających z obowiązujących przepisów.
Ponadto wzrosła liczba korzystających z różnych form terapeutycznych, zwiększyły
się także szanse osób z terenów wiejskich oczekujących na miejsce w tych
placówkach. W związku z powyższym zachęcano do korzystania z usług wskazanych
placówek, zarówno przez mieszkańców miasta jak również osób pochodzących z
obszarów wiejskich i miast do 10 tys. mieszkańców. Wszelkie informacje dostępne
są na stronach internetowych, telefonicznie lub osobiście w obu placówkach.
Pracownicy domów pomocy społecznej gotowi są do udzielenia wyjaśnień oraz
wszelkiej pomocy dla osób chętnych do skorzystania z ich usług, w szczególności
osób z terenów wiejskich i małych miejscowości.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli.
Pytanie: Wniosek o objęcie rzeki Strug regulacją stopniem wodnym rzeki Wisłok.
Odpowiedź Przewodniczący Rady Osiedla Biała – Aleksander Szala: Bardzo
wiele Pan wniósł do spraw związanych z wodą i rzeczywiście rozmowa o stopniu
wodnym jest bardzo istotną sprawą. Tą sprawą zajmowaliśmy się nie tak dawno przy
pomocy Pana Prezydenta oraz osób, które zaangażował do tej sprawy będąc
na spotkaniu u Pani wojewody. Nie tak dawno napisaliśmy kolejne pismo z prośbą
o ponowienie działań zmierzających do ujęcia rzeki Strug w regulacji stopniem
wodnym Rzeszów – zapora. Ta rzecz następuje w tej chwili, będzie mieć miejsce i
myślę, że Panu Prezydentowi już wystarczy ta informacja. My będziemy jeszcze
wnioskować o to, żeby ta regulacja szybko nastąpiła.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Przedstawimy
Państwu jak przedstawia się przygotowanie do przebudowy ulicy Miłej. Z tym, że
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chciałbym żebyście wyrazili swoje stanowisko czy jednocześnie remontować ulicę
Sikorskiego i Miłą. Powiedzcie – robić Miłą czy nie robić – robić?
Odpowiedź mieszkańców: Robić.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Robić – to mi się
podoba. Przedstawimy jak sytuacja z ulicą Miłą wygląda na dzisiaj – proszę Pan
Prezydent Ustrobiński.
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński:
Chciałbym poinformować, ze jeżeli chodzi o ulicę Miłą to 16 listopada tego roku
został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa z firmą PRIiD Krosno, która za
kwotę prawie trzech milionów złotych ma przebudować ulicę Miłą, czyli dobudować
chodnik, wykonać kanalizację deszczową, poszerzyć pas ruchu do trzech i pół metra
jezdni. Powstaną też kładki dla pieszych na przejściach przez rów melioracyjny.
Będzie zabezpieczenie infrastruktury związanej drogą, czyli kabli teletechnicznych,
urządzeń energetycznych. Generalnie będzie przebudowie poddany ponad kilometr
ulicy, dokładnie 1 087 metrów wraz z budową chodnika i chcemy tę przebudowę
zakończyć do wakacji przyszłego roku. Myślę, że do początku września firma wejdzie
na budowę, to myślę, ze ten okres półroczny jest wystarczający żeby ulicę
przebudować.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Wchodzimy
na budowę, tutaj oczywiście będą kłopoty, bo na Sikorskiego mamy długie terminy.
Natomiast tu będziemy się spieszyć, tak jak z ulicą Jana Pawła w tej chwili.
Są interwencje. Pewnie czytaliście w gazecie, że mi bramkę zastawili takimi
zasłonami – żebym miał takie kłopoty jak oni mają, ale po wykonaniu ulica będzie
super. Później będziemy przystępować do następnych ulic – Jachowicza trzeba
rozszerzyć i inne ulice po wschodniej części ulicy Sikorskiego, ale z tych większych
inwestycji to Sikorskiego i będziemy wchodzić na Miłą, jeżeli takie jest Państwa
przyzwolenie.
Pytanie: Od sześciu lat próbuję załatwić następującą sprawę: obiecywano,
że nie będę miała przed domem drogi S19. Od 2002 roku była droga zaplanowana
na mapach, że będzie na działce nr 641/8. W 2010 roku Pani Dyrektor Anna Raińczuk
zapewniała, że będzie wybrany inny wariant budowy drogi. Obecnie Pani Dyrektor
Raińczuk nie przyjmuje mojego odwołania, powiedziała, że drogę będę mieć koło
domu. Projektant poinformował mnie, że moje budynki zostaną przeznaczone do
wyburzenia. Jak się okazało Pani Dyrektor Raińczuk przesunęła drogę na moją
posesję. Od sześciu lat słyszę to samo. Dwa lata chodziłam – Zastępca Prezydenta
Miasta Rzeszowa Pan Stanisław Sienko poinformował mnie w 2012 roku,
że za późno złożyłam odwołanie. Nie złożyłam go za późno – w 2010 roku
był zmieniony projekt, a ja przez dwa lata interweniowałam w tej sprawie. Od 2012
roku kieruję do władz Miasta pisma. 30 listopada bieżącego roku byłam na spotykaniu
z Panem Prezydentem – ponownie poinformowałam, że nie wyrażam zgody na to,
aby droga biegła przez moja działkę. Nigdy nie otrzymałam odpowiedzi dlaczego
skierowano drogę na moją posesję. Jak poinformowała nie tak dawno Pani Dyrektor
Anna Raińczuk, droga nie może przebiegać w inny sposób i przez inne działki,
ponieważ w tamtym miejscu wybudowano dwa nowe domy. Jednak gdy trwała
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budowa tych domów zwracałam uwagę Pani Annie Raińczuk, że te domu budowane
są w miejscu planowanej drogi. Poinformowała ona, że gdy droga będzie
powstawała, to zostaną one zburzone. Teraz natomiast zwraca Pani Raińczuk
uwagę, że droga nie może przebiegać w inny sposób, bo na przeszkodzie stoją dwa
domy. Otrzymałam dwa pisma od Pana Dyrektora Piotra Magdonia,
z których wynikało, że droga będzie biegła przez moją posesję, a przed oknem będę
miała ekrany. Nie otrzymałam od nikogo odpowiedzi, kto zdecydował o tym, że droga
biegnie przed moim domem. Przed moim domem będzie skrzyżowanie, bo na rondo
nie ma miejsca – tam gdzie było dawne rondo właściciel postawił budynek. Jego
budowę rozpoczął on w 2014 roku. Zwracałam uwagę Pani Annie Raińczuk, że
budynek jest budowany bez odpowiednich pozwoleń. Zwróciłam uwagę na to również
Panu z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa. Odpowiedział, że ,,na razie nie
ma nic” i polecił przyjść w tej sprawie za miesiąc lub dwa. Po ponownej wizycie w
określonym przez Pana Rząsę terminie, okazało się, że właściciel otrzymał
pozwolenie na budowę. Właściciel rozpoczął budowę przed otrzymaniem pozwolenia
na budowę. Teraz na przeszkodzie do budowy drogi inna trasą stoją dwa domy,
które właścicielami są zapewne urzędnicy. Gdy był mierzony odcinek mojej działki,
który miał być przekazany pod budowę ulicy Sikorskiego, jego pomiar został zrobiony
od linii ogrodzenia – a przecież ogrodzenie nie jest granicą. Granica mojej działki
biegła 60 centymetrów za ogrodzeniem. Przed przyłączeniem Osiedla Biała do
Rzeszowa w 2009 roku ta granica biegła 2 metry poza ogrodzeniem. W momencie
przyłączenia Białej do Rzeszowa półtorej metra działki zostało zabrane bez
jakiegokolwiek odszkodowania. Chcąc odbudować zniszczone ogrodzenie (obecne
zostało zniszczone przy budowie drogi), muszę je przesunąć o 60 centymetrów.
Wartość ogrodzenia, które zostało zniszczone przy budowie drogi została
oszacowana na, na 30% kwoty jaką poniosłam na jego budowę. Pozostałości
ogrodzenia zostały pozostawione na mojej posesji. Odbudowanie tego ogrodzenia
kosztować mnie będzie jednak znacznie więcej niż otrzymana kwota, będę musiała
wybudować nowe ogrodzenie. W lipcu bieżącego roku było spotkanie. Pani Dyrektor
Raińczuk przekazała, żeby napisać odwołanie. Takie odwołanie napisałam, ale nie
otrzymałam żadnej odpowiedzi.
Odpowiedź Przedstawiciel firmy ,,Skanska” S.A.: Jeśli chodzi o ogrodzenie,
to w ramach inwestycji ogrodzenie zostało rozebrane. Część ogrodzenia właściciel
działki pozyskał. Ja tak osobiście Pani sprawy nie znam, ale jeśli Pani chce jutro
możemy umówić się na spotkanie, jeśli chodzi o stan ogrodzenia i ewentualna
odbudowę. Czy będzie Pani jutro w domu, żebyśmy się mogli spotkać?
Mieszkanka: Tak proszę.
Odpowiedź Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – Anna Raińczuk: Projekt
planu miejscowego, w którym zawarta jest budowa obwodnicy południowej, która to
nie ma nic wspólnego z drogą ekspresową S19, jest ulicą miejską główną. Jest ona
zaprojektowana na północ od Pani zabudowań i w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Pani zabudowania nie są przewidziane
do wyburzenia. Pierwotna propozycja przebiegu drogi po południowej stronie Pani
zabudowań nie uzyskała uzgodnienia Miejskiego Zarządu Dróg. Poprowadzenie
drogi pomiędzy domami Pani i Pani sąsiada, po północnej stronie, nie wymaga
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wyburzeń. Jest tam na tyle miejsca, że można przeprowadzić ulicę. Ponadto jest
możliwość kontynuacji rozbudowy drogi w kierunku wschodnim. Uwagi, które były
złożone w czasie udostępnienia do wglądu publicznego zostały rozpatrzone. Decyzja
została podjęta w drodze zarządzenia. Otrzymała Pani informację, w tej sprawie.
Uwaga Pani została w części uwzględniona, w części dotyczącej przeznaczenia
pozostałej części nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, tak jak Pani sobie
życzyła.
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński:
Te wszystkie rzeczy, o których Pani mówiła, to jest kwestia opracowywanego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o którym próbowała
powiedzieć Pani Dyrektor Anna Raińczuk. Było przedstawianych kilka propozycji, do
tych propozycji były przedstawiane uwagi. Za każdym razem staramy się, aby jak
największa liczba uwag była uwzględniona. Nie jest też możliwe uwzględnienie
wszystkich zgłoszonych uwag. Plan nie jest jeszcze opracowany. Cały czas
rozważane są różne możliwości, aby ta droga powstała jak najmniejszym kosztem.
Około dwóch tygodni temu wyłoniliśmy projektanta do projektu drogi, która połączy
ulicę Podkarpacką i ulicę Sikorskiego. Chcemy aby projektant pomógł wypracować
taki rozwiązanie, które jak najmniejszym kosztem te dwie ulice. Nic w tej kwestii nie
zostało jeszcze przesądzone – cały czas próbujemy tą decyzję wypracować.
Pytanie: Czy droga S19 będzie łączona z ulicą Sikorskiego i czy cały ruch z drogi
S19 będzie przebiegał przez środek osiedla Biała?
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Droga
S19 biegnie od północy od Lublina do węzła z autostradą A4 Rzeszów – Wschód.
Potem biegnie w kierunku zachodnim, poprzez węzeł autostradowy Rzeszów
Centralny do Rzeszów – Zachód i dalej na południe w kierunku Świlczy. Od Świlczy
przebiega na południe do węzła Rzeszów – Kielanówka i dalej biegnie na południe
do Barwinka. Natomiast odciek który jest teraz budowany od ulicy Podkarpackiej do
węzła Kielanówka jest to odcinek łączący. Natomiast ten odcinek między ulicą
Podkarpacką a ulicą Sikorskiego jest drogą miejską, to nie jest S19.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Samochody jadące
od strony Krosna przez Boguchwałę, będą skierowane z ulicy Podkarpackiej
do Kielanówki, żeby nie przejeżdżały przez Miasto. Później pojadą do Świlczy,
a następnie od Świlczy do autostrady A4. Odcinki od Świlczy do autostrady A4
są wykonane, natomiast od Kielanówki do ronda w Świlczy będzie zrealizowany
odcinek do sierpnia przyszłego roku. W tej chwili realizujemy budowę odcinka
od ulicy Podkarpackiej do węzła S19 w Kielanówce i chcemy tam skierować ruch
ciężarowy.
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Grzegorz Tarnowski:
Od Świlczy do Kielanówki wysiedlono 16 domów, a od ulicy Podkarpackiej
do łącznika z Kielanówką 7 budynków. Wyceny wysokości kwot odszkodowań
dokonuje Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Wysokość tych odszkodowań sięga nawet
1 milion 400 tysięcy złotych za jedną nieruchomość – ta kwota dotyczy trzypiętrowego
domu przy ulicy Podkarpackiej. Nieruchomość 26 arów działki oraz dom parterowy
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z poddaszem o powierzchni ok. 180 metrów kwadratowych – odszkodowanie
wyniosło 1 milion 200 tysięcy złotych.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Przez Most
Podkarpacki przejeżdża miesięcznie milion 400 tysięcy samochodów. Północna
część Rzeszowa jest lepiej zurbanizowana, natomiast część południowa jest gorzej
zurbanizowana. Chcemy to naprawić – między innymi będziemy budować most
od Lubeni, przez Budziwój do Boguchwały. Kolejny most to most na zaporze
o długości około 850 metrów. Przebudowy dróg wiążą się z utrudnieniami.
Pytanie: Na ulicy Sikorskiego będzie wyburzony nasz dom. Środki, które są nam
proponowane, nie pozwalają na zakup domu. Prosimy, aby Miasto zakupiło nam lokal
zastępczy.
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Grzegorz Tarnowski: Pana
dom jest wykupywany pod poszerzenie ulicy Sikorskiego. Decyzje odszkodowawczą
wydaje Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Biegły, który wyceniał Pana dom, wycenił go
na 160 tysięcy złotych. Składał Pan odwołanie od tej wyceny do Urzędu
Wojewódzkiego. Biegły, który został przez Wojewodę powołany podtrzymał tą kwotę.
Przejmowane pod ulicę Sikorskiego jest 2 ary. Na tych dwóch arach jest budynek
drewniany, który wyceniony został na 160 tysięcy złotych.
Pytanie: Czy jest planowane poszerzenie ulicy Zacisznej, a jeśli nie jest planowane
to czy można prosić przynajmniej o budowę chodnika przy tej ulicy? Jest to wąska
droga, przy której niema żadnego pobocza.
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Jest to
kolejny sygnał od mieszkańców ulicy Zacisznej, żeby przebudować tą ulicę.
Proponuję, żeby to uznać za wniosek do budżetu na 2017 rok. Rozmawiałem
z Przewodniczącym Rady Osiedla Drabinianka – Panem Janem Domino.
Wnioskował, żeby przy ulicy Zacisznej zrobić też oświetlenie. Proponuję zatem, żeby
remont ulicy Zacisznej wpisać do budżetu na 2017 rok. Co do ulicy Uroczej, to trwa
jej remont. W czerwcu tego roku udało nam się podpisać umowę i do połowy
przyszłego roku ulica ta będzie przebudowana. Tam jest do wybudowania 620
metrów nowej drogi o szerokości jezdni 6 metrów wraz z chodnikiem, oświetleniem
i kanalizacja deszczową.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Państwo pamiętacie
kiedyś jak ulica Miła była bardzo wąska i błotnista. Chcieliśmy bezwzględnie
poszerzyć tą ulicę.
Pytanie: Koryto rzeki Strug zostało ogromnie zaniedbane. Mam następującą prośbę:
jeśli stan ostrzegawczy rzeki Strug zostanie przekroczony, proszę nam obiecać, że
zasuwy będą podniesione.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Faktem jest, że kiedy
była powódź i zalało tereny od rzeki Strug, to była ogromna tragedia. Radny
Stanisław Ząbek podejmuje wszelkie działania, żeby tą sprawę załatwić. Dodam
jeszcze, że zmuszałem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej do robienia
zabezpieczenia Strugu od ujścia, ale oni uparli się, żeby zrobić to od Tyczyna.
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Odpowiedź Radny Rady Miasta Rzeszowa – Stanisław Ząbek: Sprawa jest ciągle
monitorowana i przewidujemy, że w przyszłym roku ten problem zostanie rozwiązany,
a przynajmniej rozpoczęta modernizacja.
Pytanie: Dojeżdżam codziennie do pracy godzinę. To jest problem, który wymagał
rozwiązania już dawno. Dobrze, że Pan Prezydent zabiera się za jego rozwiązanie.
ulica Podkarpacka i Most Karpacki stają się w tej chwili niebezpieczne
dla mieszkańców – proszę sobie wyobrazić, że coś stałoby się w środku miasta.
Druga sprawa – nie utożsamiam się z opinią pewnie jak wielu z państwa,
żeby prywatne sprawy na tej sali załatwiać. Prywatne sprawy powinny być załatwiane
w innym czasie, a tutaj powinniśmy załatwiać sprawy istotne dla wszystkich
mieszkańców. Wyjdźmy naprzeciw temu co się chce zrobić. Brak rozwiązań może
spowodować, że kolejne osoby będą uciekać z miasta, ponieważ takie czy inne
rozwiązania nie nadążały za ich oczekiwaniami.
Pytanie: Jestem z ulicy Miłej. Czynione są działania, żeby nasza ulica została
włączona do osiedla Biała. Brado chciałabym, żeby się tak stało.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jeśli sprawa trafi pod
obrady Rady Miasta, to zgodnie z Pani sugestią, będę proponował, żeby to była
Biała.
Pytanie: Ja chciałem wspomnieć o rozbudowie ulic Świętojańskiej i Malowniczej. Po
pierwsze, chciałem umówić się na spotkanie, aby rozszerzyć ten wątek i przedstawić
swoje argumenty. A po drugie, to inicjatywa nie wyszła ze strony mieszkańców, bo
mieszkańcy złożyli protest przy rozbudowie tych dróg. Kiedy będzie realizowany plan
rozbudowy dróg na terenach, które maja zostać objęte planem rozwoju Miasta
Rzeszowa?
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Świder: Ulica
Malownicza jest naturalnym połączeniem między kościołem a cmentarzem. Powstała
koncepcja niewielkiego poszerzenia tej ulicy do pięciu metrów i budowy chodnika
o szerokości dwóch metrów. Zostało to poddane do konsultacji z mieszkańcami
osiedla. Wpłynęły do Biura Gospodarki Mieniem pisma o sprzeciwie mieszkańców,
którzy nie chcą, żeby budować chodnik i poszerzać tą ulicę. W tej chwili czekamy na
ostateczną decyzję mieszkańców – jeśli będą sprzeciwy nie będziemy budować.
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Andrzej Tarnowski:
Na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg zwróciliśmy się do wszystkich mieszkańców
o zaakceptowanie koncepcji przedstawionej przez Miejski Zarząd Dróg. Mieszkańcy
nie zaakceptowali tej koncepcji. Przekazaliśmy informację o tym do Miejskiego
Zarządu Dróg. Miejski Zarząd Dróg wystąpił do nas ponownie o to by wystąpić
do Państwa ponownie z propozycją przekazania tych gruntów na rzecz gminy
z propozycją poszerzenia drogi, więc spotkanie pewnie będzie konieczne stanowiska
są rozbieżne.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Bardzo mi się podoba
Pana i inicjatywa. Proszę się włączyć i zdecydowanie chcemy rozszerzać.
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Odpowiedź Przewodniczący Rady Osiedla Biała – Aleksander Szala: Chciałem
uściślić informacje odnośnie rozbudowy dróg – dotyczyła ona projektów rozbudowy
ulic Doliny Strugu, Źródlanej, Świętojańskiej oraz Malowniczej. Dzięki uprzejmości
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg wpłynęły do Rady Osiedla dokumenty,
które zawierały proponowany przebieg tych dróg oraz projekt ich rozszerzenia.
O ile mogliśmy odpowiedzieć, to udzielaliśmy mieszkańcom informacji ja miałyby
przebiegać te drogi. Niemniej jednak nie jesteśmy architektami, więc celu pozyskania
właściwych informacji kierowaliśmy zainteresowanych do Miejskiego Zarządu Dróg.
Konieczne jest poszerzanie dróg, ale wiąże się ono z pewnymi kolizjami
z mieszkańcami.
Pytanie: Jestem mieszkanką ulicy Granicznej. Przy bloku mamy parking. Zarząd
spółdzielni chce na części terenów zielonych wybudować parking. Poszerzenie
parkingu o kilka miejsc nie rozwiąże problemu parkingowego. On istnieje w mieście
i walczymy o ten kawałek zieleni. Czy możemy liczyć na wsparcie ze strony Pana
Prezydenta?
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Budujemy parkingi,
które są dostępne dla wszystkich. Odnośnie parkingu, z przykrością Pani odpowiem,
że nie. Odnośnie zieleni – Pani Dyrektor Wąsowicz-Duch, proszę rozeznać temat.
Proszę, żeby w dniu jutrzejszym spotkać się z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Metalowiec”.
Pytanie: My mamy parkingi wokół całego bloku, chodzi nam tylko o ten kawałek
zieleni, żeby nie został on przeznaczony na parking.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Wniosek
w tej sprawie powinna pani przekazać prezesowi spółdzielni.
Pytanie: Czy jest koncepcja przebudowy ulicy Malowniczej na odcinku od ulicy
kardynała Karola Wojtyły do ulicy Świętojańskiej?
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jeśli tereny będą
przekazane, droga będzie przebudowana.
Pytanie: Słyszałem, ze mieszkańcy otrzymują jakieś pisma w tej sprawie. Ja nie
otrzymałem żadnego pisma. Słyszałem, że rada otrzymała do zaopiniowania projekt
w maju, a tydzień temu zostało ogłoszone to w kościele. Czy taka koncepcja jest?
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Andrzej Tarnowski:
Zapraszam Państwa do Ratusza. Koncepcję rozszerzenia ulicy Malowniczej wykonał
Miejski Zarząd Dróg i w tym zakresie, w którym koncepcję otrzymaliśmy,
zawiadomiliśmy mieszkańców. W tym zakresie w jakim rozbudowa Malowniczej jest
przewidziana przez Miejski Zarząd Dróg, to mieszkańcy których to dotyczy zostali
zawiadomieni. Pozostała część, jeżeli zostanie uzgodniona przez Miejski Zarząd
Dróg, to również Państwo zostaniecie zawiadomieni. Jeśli chcecie Państwo znać
szczegóły, to zapraszam do Miejskiego Zarządu Dróg, który odpowiada
za przebudowę.
Pytanie: Czy jest możliwość oświetlenia ulicy Malowniczej?
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Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jeżeli będą zgody
właścicieli działek, żeby postawić słupy, to tak. Chcemy, żeby ulice były oświetlone.
Kto dostał informację odnośnie poszerzenia ulicy Malowniczej?
Pytanie: Jestem mieszkanką ulicy Malowniczej. Otrzymałam zawiadomienie,
a mój sąsiad, którego to tak samo dotyczy, nie otrzymał zawiadomienia. Chcemy
wiedzieć jaka jest właściwa koncepcja, jednemu mówi się to, a drugiemu co innego.
Otrzymałam zawiadomienie, w którym jasno jest napisane, że ,,z mojego wniosku”,
tak jakbym ja się starała o poszerzenie ulicy. Ja się nie starałam. Dlaczego otrzymuję
zawiadomienie ,,z inicjatywy mieszkańców” poszerzenie ulicy?
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Państwo, którzy są z
ulicy Malowniczej, czy zgadzają się na poszerzenie?
Odpowiedź Przewodniczący Rady Osiedla Biała – Aleksander Szala: Wpłynęły
do Rady Osiedla propozycje rozbudowy ulic. Rada Osiedla nie była w stanie udzielić
rzeczowych odpowiedzi w kwestii przebudowy drogi. W związku z tym kierowaliśmy
informację
do
wszystkich
mieszkańców,
żeby
informację
na temat
przebudowywanych ulic pozyskiwali w Miejskim Zarządzie Dróg, po to żeby
dokładnie wyznaczyć czy pozyskać wiedzę ile dana ulica miałaby zajmować czyjejś
nieruchomości. Rada popiera rozbudowy ulic na całym naszym osiedlu.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Z ulicy Świętojańskiej
czy Państwo zgadzacie się na rozszerzenie?
Pytanie:
Proponowałbym,
aby
informować
wszystkich
mieszkańców
zainteresowanych rozbudową tamtych dróg. Proponuję spotkać się i znaleźć wspólne
rozwiązanie. Jestem za rozwojem, ale te drogi maja charakter lokalny i służą
mieszkańcom.
Odpowiedź Przewodniczący Rady Osiedla Biała – Aleksander Szala:
Chcielibyśmy dokonać w przyszłości rozbudowy ulicy Doliny Strugu.
Pytanie: Ja również jestem mieszkanka ulicy Świętojańskiej i nie otrzymałam
zawiadomienia o poszerzeniu, tym bardziej należące do mnie budynki znajdują się
blisko drogi. Ponadto wszyscy mieszkańcy tej ulicy powinni być powiadomieni.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jeśli macie Państwo
takie wąskie ulice i jest potrzeba rozszerzania, proszę zgłaszać. Chcemy je
poszerzać, ale musi być zgoda mieszkańców. Proszę Panią Skarbnik
o przedstawienie w kilku zdaniach sytuacji finansowej Miasta.
Skarbnik Miasta Rzeszowa – Janina Filipek: Budżet na 2017 rok wynosi miliard
350 milionów złotych. W tym na inwestycje ponad 380 milionów – nie dawno to była
kwota całego budżetu, czyli wydatków bieżących i inwestycyjnych, a dzisiaj
są to tylko wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące budżetu to ponad 900 milionów
złotych – są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem całości Miasta,
tj. wydatki na oświatę, na zdrowie, na utrzymanie dróg, na oświetlenie ulic, na zieleń,
transport i wiele innych kwestii związanych z bieżącym utrzymaniem. Środkami
finansowymi, które uzyskujemy z Państwa podatków, czyli dochody bieżące, staramy
się tak gospodarować, aby oprócz pokrycia wydatków bieżących, pozostały jeszcze
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środki na inwestycje. Na 2015 r. wygospodarowaliśmy 50 milionów. Do tego
dochodzą środki z Unii Europejskiej. Łącznie z pozyskaniem jeszcze zewnętrznych
środków, daje to kwotę 380 milionów przeznaczonych na inwestycje. Skala inwestycji
w budżecie jest bardzo różna – są inwestycje warte setki milionów, ale są też
inwestycje na kwotę 200 tysięcy złotych. Jedne i drugie są ważne, dlatego staramy
się pozyskać od Państwa informacje.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 – Andrzej Kruk: Trwa rozbudowa szkoły, której
koszt to ponad 2 milionów złotych. Będzie dobudowanych 6 sal lekcyjnych.
Zakończenie tej rozbudowy zaplanowane jest po wakacjach przyszłego roku. Dzięki
temu do szkoły będzie mogło chodzić ponad 400 dzieci. Trwa obecnie budowa
parkingu, który nie jest parkingiem szkolnym, ale jest parkingiem ogólnodostępnym.
W grudniu zostanie przeze mnie dostarczony do Urzędu Miasta Rzeszowa projekt
rozbudowy boiska. Będzie to boisko 20 na 40 metrów. Wartość tej inwestycji wynosi
ponad 500 tysięcy złotych. Budżet szkoły wynosi milion dwieście tysięcy złotych. W
Gminie Tyczyn było to 400 tysięcy złotych. Obecnie do szkoły chodzi 200 dzieci.
Nowa szkoła będzie wyposażona sprzętem dydaktycznym o wartości ponad 500
tysięcy złotych.

Pytanie: Proszę, aby skanalizować rowy nr 2 i nr 5. Ostatnio mieszkańcy, którzy
mieszkają przy tych działkach chcieli przykryć rowy. Miasto wydało zezwolenie i na
tym się jego rola kończy. Jeśli się wydaje pozwolenie na to, niech to później będzie
nadzorowane. Co roku prosimy Radę Osiedla o to żeby Miasto o to zadbało.
Odpowiedź: Odnośnie poszerzenia ulic – pojawiały się prośby, aby skorygować
opracowane koncepcje poszerzenia. Po jednej stronie ogrodzenie jest bardzo
zadbane, a z drugiej mniej. Proponujemy zdemontowanie siatki zniszczonej,
a zostawienie zadbanej. Dyrektor Świder bardzo dba o tę sprawę. Jeśli chodzi
o poszerzenie ulicy Świętojańskiej, bardzo proszę, abyście uzyskali porozumienie
między sobą i zechcieli zrobić korekty do planów
Odpowiedź: Wszystko zależy od tego czy wszyscy właściciele będą chcieli
przekazać działki. Bardzo trudno na ten moment określić ilu właścicieli będzie chciało
– jeśli taka będzie wola większości, będziemy myśleć o przejęciu tych terenów.
Pytanie: Bardzo ważne jest połączenie ulicy Świętojańskiej i Sikorskiego,
bo awaryjnie samochody, pogotowie czy inne, nie jada awaryjnie nigdzie indziej,
jak tylko drogą koło sklepu w dół. I jeśli nie będzie innej możliwości, to może trzeba
objąć specustawą i zrobić ten odcinek drogi.
Odpowiedź Przewodniczący Rady Osiedla Biała – Aleksander Szala:
Nie możemy nakłaniać mieszkańców, aby przekazali rowy. W przypadku niektórych
rowów przejęcie nie jest możliwe ze względów technicznych. Pojawiła się inicjatywa
budowy nowych rowów melioracyjnych.
Pytanie: Jestem przeciwny, aby ulica Malownicza była w niektórych miejscach
aż tak szeroka.
Pytanie: Przed domem mam 10 metrów, z czego 10 chce się mi zabrać.
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Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Andrzej Tarnowski:
To dopiero propozycja.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Wystarczy. Pani
powiedziała, ze się nie zgadza.
Pytanie: Jestem z ulicy Doliny Strugu. Dostałam pismo, Państwo chcecie odkupić
część mojej działki za symboliczną złotówkę. Czy Pan prezydent o tym wie?
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Bardzo wiele osób
oddaje tereny, żeby koło ich domów zrobić drogi. Pan Ustrobiński jest tego
przykładem bo też oddał kawałek swojej działki pod drogę. Dzieje się to na Wilkowyi,
dzieje się to na Słocinie i na Przybyszówce.
Pytanie: Między godziną dwunastą a czternastą na przystanku koło rzeki na ulicy
Kwiatkowskiego nie wszystkie dzieci mogą wsiąść do autobusu. Proszę albo
o większy autobus lub o więcej linii na tej trasie.
Odpowiedź Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego – Anna Kowalska: Od ferii
linia 12 będzie wzmocniona.
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Chcemy się spotykać
z mieszkańcami, aby się zorientować czego ludziom potrzeba.

Protokołował:
Rafał Żuczek
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