
nr 43•kwiecień 2016LIDERZY INNOWACYJNOŚCID2

ADAM DZIEDZIC WÓJT GMINY ŚWILCZA

Gminom sąsiadującym z Rzeszowem nie jest łatwo zapewnić standard życia porównywalny ze stolicą regionu, ani 
dorównać jej tempem rozwoju gospodarczego. To wynika z odmiennych uwarunkowań i zapóźnień cywilizacyjnych, 

a także z ciągłej niepewności co do zmiany granic administracyjnych. Niektórych wójtów zniechęca to do inwestowania. 
Obawiają się utraty wpływów do budżetu, dlatego bronią swoich sołectw przed włączeniem ich do Rzeszowa. Ja pozytyw-
nie zaopiniowałem decyzję wyłączenia sołectwa Bzianki z gminy Świlcza, bo tak zdecydowała większość mieszkańców, po-
nad 65 proc. biorących udział w konsultacjach społecznych. Do tego doszły też inne przyczyny. Przed dekadą do Rzeszowa 

włączane zostało sąsiadujące z Bzianką  nasze sołectwo Przybyszówka z dużym zespołem – szkołą podstawową i gimnazjum. Tam nadal uczy 
się większość naszych uczniów. Kolejny powód to uwarunkowania komunikacyjne. Brak łącznika drogowego powoduje, że dojazd z Bzianki 
do Urzędu Gminy Świlcza przebiega przez Rzeszów. Dodatkowym argumentem przemawiającym za terytorialną integracją ze stolicą regionu 
jest odprowadzanie ścieków z Bzianki do rzeszowskiej oczyszczalni. Ciągłe ryzyko zmiany granic spowodowało, że kanalizację wybudowali-
śmy tam dopiero w ub. roku. Rzeszów ma znacznie większe perspektywy korzystnego rozwoju, niż niewielkie miejscowości, dlatego należy się 
liczyć z tym, że będzie się powiększać terytorialnie. Najpierw trzeba jednak rozwiązać wiele istotnych problemów administracyjnych, praw-
nych, legislacyjnych i finansowych, aby zmiany granic nie powodowały to konfliktu interesów. Im szybciej uda się tego dokonać i dostosować 
do tego prawo, tym większa będzie szansa na wspólny sukces regionu.

TADEUSZ FERENC, PREZYDENT RZESZOWA

Na rozwój miasta i regionu nie można patrzeć przez pryzmat najbliższego 
roku czy dwóch. Należy na to spojrzeć z perspektywy 15, a nawet 20 lat 

do przodu. Działania zmierzające do wzmocnienia pozycji miasta wojewódz-
kiego, które podejmujemy dzisiaj, będą w przyszłości oddziaływały na cały 
region.  Chcemy, żeby Rzeszów stał się prawdziwą metropolią, uznawaną 
w dokumentach rządowych. Za tym pójdą olbrzymie pieniądze dla regionu. 

Starania władz miasta o poszerzenie granic najmniejszej w Polsce metropolii są w pełni uza-
sadnione społecznie i gospodarczo. Wynikają z wielu eksperckich opracowań i analiz. Miasto 
jest dobrze przygotowane do takich działań pod każdym względem. Mamy zdolność do finan-
sowania inwestycji ze środków własnych, co potwierdza też ostatni raport Fitch Ratings. Na 
terenach przyłączonych możemy szybko stworzyć nowoczesną infrastrukturę i zadbać o rozwój, 
spełniający oczekiwania mieszkańców. Robiliśmy tak do tej pory. Można to sprawdzić. Wystar-
czy odwiedzić nowe osiedla, które jeszcze nie tak dawno były sołectwami w okolicznych gmi-
nach. Zapytać ludzi, jak im się żyje, zobaczyć inwestycje: nowe drogi, szkoły, żłobki i przedszkola, 
domy kultury i infrastrukturę komunalną. Zapewniam, że każdy nowy teren, który wejdzie do 
Rzeszowa, będzie traktowany priorytetowo. 

Kwietniowy raport firmy Fitch Rating 
wzmacnia dążenia władz miasta do po-
szerzenia granic rzeszowskiej metropolii. 
Jest potwierdzeniem dobrego zarządzania 
strategicznego i finansowego oraz rozwi-
jającej się dynamicznie gospodarki Rze-
szowa. Czynniki te, w połączeniu z dobry-
mi wynikami operacyjnymi, zapewniają 
miastu wysoką zdolność do finansowania 
inwestycji ze środków własnych. 

Stabilna perspektywa ratingów
Firma Fitch Rating potwierdziła między-

narodowe, długoterminowe ratingi Rzeszowa 
dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz 

krajowej na poziomie „BBB”, jak również 
długoterminowy krajowy rating na poziomie 
„A+(pol)”. To odzwierciedla niezmienioną 
opinię Fitch dotyczącą dobrych wyników 
operacyjnych miasta, pozytywnych wskaź-
ników obsługi oraz spłaty długu.

 Scenariusz bazowy Fitch zakłada, że 
w latach 2016-2018 miasto utrzyma te 
korzystne wyniki operacyjne. Nadwyżka 
będzie stanowić około 9 proc. docho-
dów operacyjnych, tj. będzie wyższa od 
średniej z lat 2012-2014, wynoszącej 
6,6 proc. W ocenie Fitch dotychczasowe 
działania władz miasta na rzecz jego roz-
woju są czynnikiem wspierającym rating. 

– Władze Rzeszowa aktywnie działają 
na rzecz tworzenia dobrych warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania 
inwestorów – czytamy w raporcie. – Mia-
sto stale podejmuje działania mające na 
celu zwiększanie efektywności świadczenia 
usług publicznych, kładąc nacisk na racjo-
nalizację wydatków i ograniczanie kosztów. 
Z powodzeniem pozyskiwano wysokie do-
tacje unijne oraz z budżetu państwa na roz-
wój infrastruktury. 

Obiecujące prognozy
Fitch prognozuje, że w latach 2016-

2018 wydatki majątkowe Rzeszowa mogą 
wynieść miliard zł. Pomimo wzrostu dłu-
gu, wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia 

pozostaną na bezpiecznym poziomie. Fir-
ma pozytywnie ocenia politykę kredytową 
miasta. Większość zadłużenia zaciągnięto 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym, 
co skutkuje stosunkowo niskim kosztem 
finansowania oraz równomiernym rozło-
żeniem spłaty kapitału w długim okresie.  

Rzeszów, liczący około 186 tys. miesz-
kańców, jest centrum gospodarczym po-
łudniowowschodniej Polski oraz ważnym 
ośrodkiem kulturalnym i akademickim 
(ponad 56 tys. studentów). W ostatnich 
latach gospodarka Rzeszowa rozwijała 
się bardzo dynamicznie, powyżej śred-
niej krajowej, co zaowocowało szybszym 
wzrostem dochodów podatkowych, niż 
w innych miastach grupy porównawczej. 

Wysokie, dodatnie saldo migracji (2,3 na 
tys.  mieszkańców) i wysoki przyrost na-
turalny (3,3 na tys. mieszkańców) wraz 
z dużą liczbą studentów przyjeżdżają-
cych do miasta, dowodzi atrakcyjności 
Rzeszowa dla jego mieszkańców. 

Argumenty za poszerzeniem granic  
metropolii

Rzeszów był najmniejszym miastem 
wojewódzkim w Polsce. W ostatnich la-
tach powiększył się ponad dwukrotnie i 
znacząco umocnił swoją pozycję w kra-
ju. Imponuje szybkim wzrostem PKB, 
sprawnością zarządzania i niezwykłą 
skutecznością wykorzystania funduszy 
europejskich. Stał się nowoczesnym cen-
trum życia gospodarczego, naukowego, 
artystycznego i edukacyjnego w regionie. 
Wyróżnia się wysokim standardem życia 
mieszkańców i dobrymi warunkami do in-
westowania oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej i biznesowej. Niewątpliwym 
atutem jest nowoczesna infrastruktura ko-
munalna, estetyczne osiedla, sprawna ko-
munikacja, atrakcyjne miejsca do rekreacji 
i wypoczynku. Tego właśnie ludzie szuka-
ją w miastach i od tego często  uzależniają 
swoje wybory. Jest to równie ważne jak 
interesująca oferta na rynku pracy. 

Dodatkowy argument dla miasta
Fitch Ratings pozytywnie o stolicy Podkarpacia

Mądre zarządzanie i konsekwentna realizacja przemyślanej strategii są największą siłą Rzeszowa. Miasto jest modelowym 
przykładem sukcesu gospodarczego i wysokiego standardu życia mieszkańców. Dobra kondycja finansowa i stabilny poziom 
zadłużenia gwarantują utrzymanie dynamicznego rozwoju metropolii w kolejnych latach. Takie są wnioski płynące z ostatniego 
raportu Fitch Ratings. To jest dodatkowy argument dla władz miasta w dążeniu do poszerzenia granic metropolii.


