
Informacja w sprawie pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów na realizację 

zadania  „Budowa  Podkarpackiego Centrum  Lekkoatletycznego  w  Rzeszowie 

przy ul. Wyspiańskiego 22” 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr IX/166/15 z dnia  

25 maja 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XI/197/15 z dnia 28 lipca 2015 r. wyraził wolę 

wsparcia Gminy Miasto Rzeszów w realizacji zadania „Budowa Podkarpackiego 

Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie”. 25 stycznia 

2018 r. zawarto porozumienie dotyczące wsparcia kwotą do 8 mln zł przedmiotowego 

zadania w okresie jego realizacji tj. w latach 2018-2019, przy założeniu całkowitej 

wartości inwestycji na poziomie 32 mln. 

 

Na podstawie powyższych dokumentów Sejmik Województwa Podkarpackiego  

26 lutego 2018 r. podjął uchwałę Nr L/824/18 o udzieleniu pomocy finansowej Gminie 

Miastu Rzeszów w kwocie 8 mln zł, w 3 transzach na lata: 2018, 2019 i 2020. 

 

W związku z niewykorzystaniem udzielonej pomocy finansowej w ustalonym 

okresie, uchwałą zmieniającą Nr XI/183/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. przesunięte 

zostały transze wypłat na kolejne lata tj. 2019-2021. Ponieważ w 2020 r. Gmina Miasto 

Rzeszów nie  zużytkowała  środków finansowych dwóch pierwszych transz i nadal nie 

było perspektywy ich wykorzystania ze względu na przeciągające się prace 

przygotowawcze realizacji zadania, Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął 

decyzję o uchyleniu uchwał udzielających pomocy finansowej – uchwała  

Nr XXVI/435/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Niemniej jednak nadal w mocy jest uchwała 

Nr XI/197/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2015 r.,  

na podstawie której wyraża się wolę wsparcia przedmiotowego zadania w wysokości  

do 8 mln zł.  

Pismem z dn. 21 lipca 2021 r. Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek 

ponowie wystąpił z prośbą o udzielenie pomocy finansowej, tym razem w wysokości 

30 mln zł, przy założeniu całkowitej wartości inwestycji na poziomie 120 mln zł  

oraz  podjęcie stanowiska w trybie niemalże natychmiastowym,  tj. do dn.  

28 lipca 2021 r. Następnie Prezydent pismem z dn. 30 lipca 2021 r. poinformował  

o zgodzie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego  

na wydłużenie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji przez Gminę 

Miasto Rzeszów, bez dokładnego sprecyzowania obowiązującego terminu. 

 

W związku z powyższym Samorząd Województwa zwrócił się  pismem  

z dnia  2 września 2021 r. z prośbą o przedstawienie zmian zakresu rzeczowego,  

a co za tym idzie, uszczegółowionego  kosztorysu zadania (ze względu na czterokrotny 

wzrost wartości inwestycji). Odpowiadając na skierowane przez Marszałka pismo, 

Gmina Miasto Rzeszów w piśmie z dn. 24 września 2021 r. wskazała, że „zakres 

inwestycji nie uległ zasadniczej zmianie, natomiast została zaktualizowana i urealniona 

wycena przedsięwzięcia w oparciu o trójstronne rozmowy  pomiędzy samorządem 

miasta, klubem sportowym oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu”. 



 

Reasumując, Samorząd Województwa nadal nie posiada wiedzy na temat 

wzrostu wartości kosztorysowej zadania z 32 ml zł do 120 mln zł, jego zakresu 

rzeczowo-finansowego, terminu realizacji poszczególnych etapów inwestycji oraz 

ewentualnego zapotrzebowania środków z budżetu Województwa na poszczególne 

lata realizacji zadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


