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CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW 

 
 
 
 
W I półroczu br. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 845 554 525 zł. Z planowanej kwoty 
wydatkowano  373 268 737,10 zł, co stanowi 44,14% kwoty rocznej, z tego: 
 
 
Wydatki na zadania własne 349 962 712,48 zł 
 
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne  
zlecone ustawami 22 343 752,85 zł 
 
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami  
administracji rządowej 11 879,70 zł 
 
Wydatki na zadania realizowane w drodze  
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 950 392,07 zł 
 
 
 
 
Wydatki na zadania własne 
 
 
 
Wydatki bieżące  267 252 710,32 zł 
 
 
Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49,50% planu rocznego.  W tej grupie wydatków 
zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dotacje, 
świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek 
budżetowych. Wyodrębniono również środki na pokrycie wydatków dofinansowanych z budżetu 
UE oraz na obsługę długu.  
 
 
 
Wydatki majątkowe  82 710 002,16 zł 
 
 
Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 31,88% planu rocznego. Rzeczowe 
wykonanie inwestycji jest większe, bowiem roboty wykonane, zafakturowane na  
30 czerwca 2010 r., zostaną zapłacone w lipcu i zarachowane do wydatków II półrocza.  
Ponadto w I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem inwestycji do ogłoszenia 
przetargów i podpisania umów, a ich realizacja rozpocznie się w II półroczu. 
 
 Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 r. w poszczególnych działach klasyfikacji 
budżetowej przedstawia się następująco: 
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Rolnictwo i łowiectwo 39 534 010,00 zł 
 
Wydatki bieżące -              70 051,02 zł 
Wydatki majątkowe – 39 463 958,98 zł 
 
 
Melioracje wodne  39 503 047,18 zł 
 
Wydatki bieżące – 39 088,20 zł 
 
Kwotę 32 000 zł przekazano w ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka. 
Dotację w wysokości 7 088,20 zł  wydatkowano na promocję projektu pn. „Budowa kanału ulgi  
φ 1800 - 2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013. Wykonano i 
ustawiono tablice informacyjne i tablicę pamiątkową. 
 
Wydatki majątkowe – 39 463 958,98 zł 
 
Budowa kanału ulgi  φ 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza 
do rzeki Wisłok - przełączenie Mikośki    39 463 958,98 zł 
 
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. Zaplanowane na 2010 r. środki zostały wykorzystane w 99,78%. Zadanie  zostało 
zrealizowane w ciągu 330 dni od daty podpisania umowy -  zakończone  i odebrane w maju br. 
Realizacja zadania została podzielona na 14 etapów, w ramach których realizowano poszczególne 
odcinki kanału różnymi metodami. 
W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano kanał: 
• metodą wykopu otwartego na odcinkach: od wylotu do rzeki Wisłok do K3- 105,2 mb, od 

studni K6 do studni K7- 46,5 mb,  od studni K10 do studni K12- 315 mb, od studni K13 do 
studni K17- 211,5 mb, od studni K17 do studni K18 - 190 mb, od studni K18 do studni K19 – 
12 mb; 

• metodą bezwykopową na odcinkach: od studni K3 do studni K4 – 23 mb, studni K4 do studni 
K6 – 206 mb, od studni K7 do studni K10 – 485,5 mb, od studni K12 do studni K13 – 82 mb.  

Całkowita długość zrealizowanego kanału φ 2500 mm wynosi 2184,5 mb. Po zakończeniu 
inwestycji odtworzona została nawierzchnia zniszczonej drogi. 
Wartość całkowita zadania wyniosła 50 678 457 zł, z tego dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniosło 34 000 000 zł. Z budżetu miasta 
na ten cel wydatkowano 16 678 457 zł. 
 
 
Izby rolnicze 9 235,81 zł 
 
Wydatki bieżące-   9 235,81 zł 
 

Na rzecz  Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 9 235,81 zł. Wysokość składki 
wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z 
podatku rolnego izbom rolniczym.  
 
 
Pozostała działalność 21 727,01 zł 



 

Budżet 2010 

 

154

 
Wydatki bieżące-   21 727,01 zł 
 
Kwota w wysokości 21 727,01 zł została wydatkowana na  sfinansowanie  specjalistycznych  usług 
weterynaryjnych w zakresie wyłapywania dzikich zwierząt, ich leczenie a także  transport do  ich 
naturalnego środowiska. 
 
 
Leśnictwo 960,37 zł 
 
Wydatki bieżące – 960,37 zł 
 
 
Nadzór nad gospodarka leśną 960,37 zł 
 
Wydatki bieżące – 960,37 zł 
 
Powyższe środki przekazano Nadleśnictwu Strzyżów za nadzór nad lasami  nie stanowiącymi  
własności Skarbu Państwa. 
 
 
Transport i łączność 26 619 775,97 zł 
 
Wydatki bieżące –       20 404 749,75 zł 
Wydatki majątkowe –  6 215 026,22 zł  
 
 
Lokalny transport zbiorowy   6 151 795,55 zł  
 
Wydatki bieżące – 6 151 795,55 zł 
 
Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów stosowania bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej dla MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie 
i stanowi 49,22% planu rocznego. 
 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Rzeszowska kolej jednoszynowa 0,00 zł  
 
Analiza modelu ruchu Miasta Rzeszowa wykonana przez firmę APIA, na podstawie badania 
potoków pasażerskich, dała negatywną ocenę kosztów i korzyści z realizacji tej inwestycji. 
Wytyczne do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej uniemożliwiają zakwalifikowanie 
tak ocenionego zadania do realizacji w ramach projektu pn. „Budowa systemu integrującego 
transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. 
 
 
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 14 192 029,25 zł 
 
Wydatki bieżące – 9 025 637,93 zł 
 
W ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane 
środki stanowią 49,85% planu rocznego. Sfinansowano m.in. 

• zimowe utrzymanie jezdni i chodników  4 205 756,93 zł, 
• utrzymanie zieleni w pasach drogowych  601 563,57 zł, 



 

Budżet 2010 

 

155

• utrzymanie i konserwację oznakowania dróg  
 i sygnalizacji świetlnych 917 145,81 zł, 
• bieżące utrzymanie jezdni, chodników,  
 i obiektów mostowych 1 698 511,56 zł, 
• remonty ulic, chodników, miejsc postojowych  
 i obiektów mostowych 1 594 062,99 zł, 
• podatki, opłaty i odszkodowania 7 763,28 zł, 
• rozliczenie projektu dofinansowanego z budżetu UE  833,79 zł. 

Wykonano m. in. bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów 
mostowych o łącznej powierzchni 6 848 m2. Przeprowadzono remont chodnika i nawierzchni ulicy 
Warszawskiej w części powiatowej oraz zamontowano 2 progi zwalniające na ulicach Sikorskiego i 
Podwisłocze. 
 
Wydatki majątkowe – 5 166 391,32 zł 
 
Budowa drogi 2 KDL – od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy   137 555,00 zł 
 
W I półroczu wykonano dokumentację projektową.  
 
Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 
 –dojazd do budynków komunalnych  3 416,00 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 
Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych  
Rzeszów- Dworzysko  39 186,40 zł 
 
W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano część dokumentacji projektowej.  
 
Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa 
 z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową nr 4 988,00 zł 
 
Wykonano odbitki kserograficzne dokumentacji. 
 
Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) 
 z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap II   12 200,00 zł 
 
W I półroczu wykonano analizę kryterium do oceny merytoryczno-jakościowej oraz kalkulację 
wyliczenia wskaźników „Oszczędność czasu na nowych i modernizowanych drogach w 
przewozach pasażerskich i towarowych” wraz z analizą ruchu, zgodnie z obowiązującą instrukcją 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 
 
Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) 
 z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I   62 830,00 zł 
 
Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. 
 
Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) 
 z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap III  0,00 zł 
 
Przygotowane zostało porozumienie miedzy Zarządem Województwa Podkarpackiego, Gminą 
Miasto Rzeszów oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przygotowania i 
realizacji zadania. 
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Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie   17 080,00 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. 
 
Budowa połączenia ulic Ofiar Katynia – Kotuli  
wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie  366 000,00 zł 
 
W ramach tego przedsięwzięcia wykonano: 
• projekt budowlany wraz z kompletem opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji zgody na 

realizację inwestycji, 
• projekty wykonawcze dla branży drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej oraz 

teletechnicznej,  
• projekt organizacji ruchu. 
 
Budowa prawoskrętu z Al. Witosa w ul. Wiktora   0,00 zł 
 
Projektant przekazał dokumentację projektową do sprawdzenia - zapłata nastąpi po zatwierdzeniu 
dokumentacji. 
 
Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia 
 wraz z przebudową kolidującej infrastruktury   0,00 zł 
 
Planowane jest ogłoszenie przetargu w trybie zaprojektuj - wybuduj.  
 
Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie   33 306,00 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, 
 Rocha, Wieniawskiego i Powst. Wielkopolskich  0,00 zł 
 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli 
 wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego  17 080,00 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 
Budowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym (SOSRD)  0,00 zł 
 
Prowadzono prace w zakresie inwentaryzacji istniejących sygnalizacji świetlnych oraz wytycznych 
do systemu zarządzania ruchem drogowym. Termin płatności przypada na lipiec 2010 r. 
 
Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powst. 
 Warszawy, Batalionów Chłopskich  0,00 zł 
 
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji sierpień 2010 r.  
 
Przebudowa ul. Dębickiej  2 619 717,76 zł 
 
W I półroczu br. kontynuowano prace w ramach II i III etapu. 
Etap II - od ul. Ustrzyckiej do ul. Świdrówka odcinek o długości 1 131 mb i szerokość jezdni 7 m. 
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Wykonano chodnik, kanalizację ściekową przykrawężnikową, studnie rewizyjne i ściekowe oraz 
oświetlenie drogi. 
Etap III - od ul. Świdrówka do Bzianki długości  2 630 mb. W ramach tego etapu wykonano: 
nawierzchnię jezdni wraz z jej poszerzeniem, chodnik z kostki brukowej, przejazdy przez chodnik, 
krawężniki, zjazdy, zatoki autobusowe, umocniono skarpy. Ponadto wybudowano studzienki 
ściekowe, przełożono gazociąg oraz wykonano oznakowanie drogi. 
 
Przebudowa ul. Robotniczej 0,00 zł 
 
Projektant przekazał dokumentację projektową. Zgodnie z zapisami umowy płatność za 
dokumentację projektową nastąpi po uzyskaniu skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót, 
nie wymagających pozwolenia na budowę. 
 
Przebudowa ul. Słocińskiej - etap I, II 1 707 319,60 zł 
 
Z powyższych środków sfinansowano:  
• roboty drogowe. W ramach tej grupy robót wykonano: roboty ziemne - 800 m², formowanie i 

zagęszczanie nasypów- 507 m³, profilowanie i zagęszczenie podłoża- 1 395 m², podbudowę z 
piasku stabilizowanego 1 095 m²,  krawężniki betonowe - 282 m, warstwę dolną podbudowy z 
kruszywa łamanego 760 m², pielęgnację podbudowy piaskiem – 1 595 m², wyrównanie 
istniejącej podbudowy mieszanką mini-bitumiczną – 1 571 m2, nawierzchnię wiążącą  
10 810 m2, place i zatoki postojowe z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej – 
500 m2,, podbudowę oraz  chodnik z kostki betonowej, zjazdy; 

• przebudowę sieci gazowej. W ramach tej grupy prac wykonano wykopy liniowe, położno rury 
ochronne i rurociągi przewodowe oraz montaż rur i rurociągów; 

• budowę rowu krytego; 
• roboty instalacyjno montażowe. Wykonano podłoża z ubitego piasku pod kanały i obiekty z 

materiałów sypkich oraz kanały z rur PCV. 
Zadanie to jest wpisane do Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Dofinansowanie z 
budżetu państwa wynosi 1 365 900 zł. 
 
Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I 18 300,00 zł 
 
Wykonano mapy lokalizacyjne, kalkulacje wyliczenia wskaźnika "Oszczędność czasu na nowych i 
zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych" oraz została opracowana 
analiza ruchu - jako analiza specyficzna dla sektora. 
 
Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej  0,00 zł 
 
Przetarg na roboty budowlane został ogłoszony w czerwcu 2010 r. 
 
Przebudowa ul. Załęskiej  0,00 zł 
 
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 
 
Przebudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska 61 488,00 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej. 
 
Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego  0,00 zł 
 
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do końca 
czerwca 2011 r. 
 
Rozbudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej 0,00 zł 
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Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Rozbudowa ul. Budziwojskiej 0,00 zł 
 
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do końca 
czerwca 2010 r. 
 
Rozbudowa ul. Jana Pawła II 0,00 zł 
 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Rozbudowa ul. Jana Stączka 0,00 zł 
 
Trwa opracowanie materiałów przetargowych.  
 
Rozbudowa ul. Karkonoskiej 0,00 zł 
 
Projektant przekazał dokumentację projektową. Zgodnie z zapisami umowy płatność za 
dokumentację projektową nastąpi po wszczęciu, przez organ, postępowania o wydanie zezwolenia 
na realizację inwestycji.  
 
Rozbudowa ul. Lubelskiej 1 142,48 zł 
 
Wykonano kopie map ewidencyjnych.  
 
Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego 0,00 zł 
 
Uzyskano dokumentację projektową, zgodnie z zapisami umowy. Płatność za dokumentację 
projektową nastąpi po wszczęciu, przez organ, postępowania o wydanie zezwolenia na realizację 
inwestycji.  
 
Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 0,00 zł 
 
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do końca 
czerwca 2010 r.  
 
Rozbudowa ul. Strażackiej 7 782,08 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 
Rozbudowa ul. Witolda 61 000,00 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej. 
 
 
Drogi publiczne gminne 3 384 097,83 
 
Wydatki bieżące – 2 652 795,87 zł 
 
Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowana kwota stanowi 42,16% planu rocznego. 
Sfinansowano m. in.: 

 zimowe utrzymanie jezdni i chodników  1 267 459,50 zł, 
 utrzymanie zieleni w pasach drogowych  79 440,96 zł, 
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 utrzymanie i konserwację oznakowania dróg  351 065,21 zł, 
 bieżące utrzymanie jezdni, chodników,  

 i obiektów mostowych 691 454,10 zł, 
 remonty ulic, chodników, miejsc postojowych  

 i obiektów mostowych 164 991,10 zł, 
 dostawa i montaż barier energochłonnych  90 000 zł, 
 podatki, opłaty i odszkodowania 8 385,00 zł. 

 
Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów 
mostowych o łącznej powierzchni 19 497 m2. Zamontowano progi zwalniające na ulicach: 
Podmiejskiej, Starzyńskiego, Strzyżowskiej, Bałuckiego, Robaka, Lubicz, Rudnickiego, Solarza, 
Mikołajczyka, Kosynierów, Prymasa 1000-lecia, Kardynała K. Wojtyły. 
 
Wydatki majątkowe – 731 301,96 zł 
 
Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko 0,00 zł 
 
Planowane jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji.  
 
Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka 0,00 zł 
 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej – dokumentacja 0,00 zł 
 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego 0,00 zł 
 
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania - listopad  
2010 r. 
 
Budowa ul. bocznej Łukasiewicza 10 581,85 zł 
 
W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano roboty pomiarowe oraz usunięto drzewa 
i krzewy. 
 
Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem 793,00 zł 
 
Wykonano tablice informacyjne wraz z montażem. Zadanie zostało zakończone. 
 
Budowa ul. Obszarowej - etap III 0,00 zł 
 
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na wykonanie tymczasowego zjazdu publicznego  
w pasie drogowym, z terminem wykonania do końca września 2010 rok.  
 
Budowa ul. Storczykowej - etap I, II 488 987,20 zł 
 
W ramach tego przedsięwzięcia finansowano roboty w branży: 
• drogowej takie m.in. jak: roboty pomiarowe, karczowanie drzew, roboty ziemne 1504 m2, 

ułożenie krawężnika 700 m, sączki podłużne 100 m, ułożenie obrzeża 150 m, nawierzchnia z 
kostki brukowej 250 m2,; 

• elektrycznej to: wytyczenie i ustawienie słupów, wciąganie przewodów, montaż tablic 
rozdzielczych, szafy sterowniczej, układanie rur ochronnych , kabli oraz montaż przewodów 
izolowanych linii napowietrznej; 
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• sanitarnej - demontaż i montaż studni rewizyjnych, regulacja pionowa studni rewizyjnej oraz 
prace rozbiórkowe; 

• sieci wodociągowej - prowadzono roboty pomiarowe, ziemne, wykonano demontaż i montaż 
zasuw oraz montaż rurociągu; 

• kanalizacji deszczowej wykonano studnie rewizyjne, roboty pomiarowe i ziemne oraz kanały z 
rur polipropylenowych  o różnych przekrojach i długościach; 

• sieci gazowej - roboty pomiarowe, ziemne, położono rury. 
 
Budowa ul. Zagłoby 0,00 zł 
 
W czerwcu nastąpiło przekazanie placu budowy i wykonawca rozpoczął roboty. 
 
Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą  III i IV etap 0,00 zł 
 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Dotacja celowa dla Gminy Tyczyn na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej  
Kielnarowa – Tyczyn – Biała – Matysówka Łany 0,00 zł 
 
Gmina Tyczyn realizuje projekt pn. Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa – Tyczyn – Biała -
Matysówka-Łany, w ramach którego część drogi (ul. Rodzinna) na odcinku 200 m leży w granicach 
administracyjnych Miasta Rzeszowa. Gmina Tyczyn zrealizuje w całości zadanie, natomiast Miasto 
przekaże dotację celową na realizację odcinka miejskiego. 
 
Osuwisko ul. Leśna 0,00 zł 
 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II 0,00 zł 
 
Planowane podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji.  
 
Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi  
dojazdowej do targowiska  46 116,00 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej - koncepcję, materiały do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, mapę do celów projektowych, dokumentację geologiczno-inżynierską, 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów. 
 
Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej 
w Rzeszowie - etap I 149 827,90 zł 
 
Środki wydatkowane w I półroczu pokryły wydatki związane z:  
• opracowaniem studium wykonalności dla ww. zadania; 
• robotami drogowymi rozbiórkowymi, usuwaniem drzew, podbudową terenu; 
• robotami telekomunikacyjnymi – montaż i ustawianie słupów, skrzynek słupowych, 

zawieszenie kabli naziemnych. 
 
Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 11 590,00 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
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Rozbudowa ul. Dunikowskiego 0,00 zł 
 
Zawarto umowę na przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania zgody na realizację 
inwestycji drogowej, z terminem wykonania do końca sierpnia 2010 r. 
 
Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 12 165,23 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej - operat wodno-prawny, materiały do wydania opinii dla 
potrzeb uzyskania decyzji zgody na realizację inwestycji. Uzyskano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne.  
 
Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy 0,00 zł 
 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym  
ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia - dokumentacja  0,00 zł 
 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Rozbudowa ul. Zawiszy 11 240,78 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej - operat wodno-prawny wraz z wnioskiem o pozwolenie 
wodno-prawne, materiały do wydania opinii dla potrzeb uzyskania decyzji zgody na realizację 
inwestycji. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-
prawne. 
 
Rozbudowa ul. Zelwerowicza 0,00 zł 
 
Do końca czerwca 2010 roku nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawcy 
naliczone będą kary za niewywiązanie się ze zobowiązań umownych. 
 
 
Drogi wewnętrzne 2 329 798,42 zł 
 
Wydatki bieżące – 2 087 226,07 zł 
 
Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w I półroczu przeznaczono 2 087 226,07 zł co stanowi 
35,73% planu rocznego. Z tego: 

 zimowe utrzymanie jezdni i chodników  921 844,79 zł, 
 utrzymanie zieleni w pasach drogowych  46 752,69 zł, 
 utrzymanie i konserwację oznakowania dróg  238 300,19 zł, 
 bieżące utrzymanie jezdni, chodników,  

      i obiektów mostowych 686 308,92 zł, 
 remonty ulic, chodników, miejsc postojowych  

      i obiektów mostowych 174 992,90 zł, 
 podatki, opłaty i odszkodowania 19 026,58 zł. 

 
Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów 
mostowych o łącznej powierzchni 10 317 m2. Zamontowano progi zwalniające na ulicach: 
Nowosądeckiej, Krośnieńskiej, Św. Jana z Dukli, Krynickiej, Dukielskiej, Kościelnej, 
Stojałowskiego, Lewakowskiego, Piotra Skargi, Chruściela, Raginisa, Ciasnej. 
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Wydatki majątkowe – 242 572,35 zł 
 
Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archanioła  
z Al. Krzyżanowskiego 0,00 zł 
 
Trwa opracowanie materiałów przetargowych koniecznych do podpisania umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowej.  
 
Budowa drogi 3 KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego 114 863,00 zł 
 
Wykonano dokumentację projektową.  
 
Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską  0,00 zł 
 
Zadanie finansowane z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.  
W maju 2010 r. złożony został wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Otwarcie ofert nastąpiło w czerwcu br. Umowa na realizację podpisana zostanie na 
początku lipca br. 
 
Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja  6 148,80 zł 
 
Wykonano dokumentację projektową. Końcowe rozliczenie umowy nastąpi po wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę.  
 
Budowa ul. Bocznej Warneńczyka 0,00 zł 
 
Projektant przekazał do celów projektowych mapę, koncepcję, uzyskane warunki techniczne do 
projektowania dla przebudowy infrastruktury. Do końca czerwca 2010 roku nie otrzymano 
pozostałych elementów dokumentacji projektowej. Wykonawcy naliczone będą kary za 
niewywiązanie się  ze zobowiązań umownych, 
 
Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem 5 063,00 zł 
 
Wykonano część dokumentacji projektowej - mapę do projektu podziału nieruchomości, wniosek o 
wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z operatem wodnym. Uzyskano decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne.  
 
Budowa ul. Gromskiego 0,00 zł 
 
W II półroczu zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. 
 
Budowa ul. Iwonickiej  1KDI i 2KDI 0,00 zł 
 
Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2010 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację zostanie wszczęte w II półroczu br. 
 
Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej 0,00 zł 
 
W czerwcu 2010 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji.  
 
Droga gminna łącząca ul. 1KDl z ul. 2KDL (ul. Baligrodzka) - projekt 0,00 zł 
 
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu 2010 r. W lipcu zostaną wszczęte procedury 
związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. 
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Osuwisko przy ul. Konfederatów Barskich  59 023,60 zł 
 
Wykonano dokumentację projektową.  
 
Połączenie ul. Raginisa z ul. Obr. Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą –  
etap I i II   0,00 zł 
 
Brak możliwości ukończenia prac projektowych, z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze od 
wydanej decyzji środowiskowej, dla przedmiotowego zadania (sprawa oddana do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego). 
 
Przebudowa ul. Bednarskiej  29,28 zł 
 
Wykonano kopie mapy zasadniczej. 
 
Przebudowa ul. H Pobożnego  0,00 zł 
 
Do końca czerwca 2010 roku nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawcy 
naliczone będą kary za niewywiązanie się  ze zobowiązań umownych. 
 
Przebudowa ul. Kowalskiej  22,53 zł 
 
Wykonano kopie mapy zasadniczej. 
 
Przebudowa ul. Paderewskiego 61,86 zł 
 
Wykonano wypisy z ewidencji gruntów i wyrysy z mapy zasadniczej. 
 
Przebudowa ul. Rolniczej 20,28 zł 
 
Wykonano kopie mapy zasadniczej. 
 
Rozbudowa ul. Grabskiego  0,00 zł 
 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Końcowe rozliczenie umowy nastąpi po wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę.  
 
Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej 0,00  
 
Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury przetargowej oraz podpisania  
umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia  57 340,00 zł 
 
Powyższe środki  wydatkowano na opracowanie dokumentacji. Otrzymano decyzję pozwolenia na 
budowę. 
 
 
Infrastruktura telekomunikacyjna  445 421,07 zł 
 
Wydatki bieżące – 427 450,76 zł 
 
W ramach powyższej kwoty przekazano dotację  celową dla  Gminy Miasta Dębicy – 7 514,39 zł   
na opłatę za dysponowanie częstotliwości WiMax dla obszaru Miasta Rzeszowa. Uregulowano 
opłaty za energię elektryczną zasilającą Centrum Zarządzania Siecią, konserwacje urządzeń sieci 
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RESMAN oraz opłatę za prawo do korzystania z  chronionych częstotliwości radiowych. Zapłacono 
za  czynsz i opłaty eksploatacyjne pomieszczeń przy ul. Targowej. 
 
Wydatki majątkowe – 17 970,31 zł 
 
Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej 
 – ResMan – etap II 0,00 zł 
 
Projekt jest przygotowywany do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. Będzie 
realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. Projekt jest po ocenie strategicznej przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego. Otrzyma warunkowe dofinansowanie o ile jego dokumentacja i wykonawstwo 
rozpocznie się w 2010 r.  
 
Budowa zintegrowanej platformy cyfrowej transmisji danych 0,00 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 
Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji. 
 
Przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego  
transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”  17 970,31 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 
Planowano zakończenie zadania do końca czerwca 2010 r., jednakże wykonawca ma opóźnienie 
w realizacji zamówienia. Dotychczas została wykonana I część zamówienia i odebrana w czerwcu 
2010 r. Zapłata za I część przedmiotu zamówienia nastąpi w lipcu br. W ramach I części zostały 
przeprowadzone badania i analizy niezbędne do wykonania studium wykonalności. W czerwcu br. 
zostało przedłożone wstępne opracowanie studium wykonalności dla projektu, którego aktualnie 
trwa weryfikacja i poprawa. Wykonawca sporządza również dokumentację dla projektu konieczną 
do oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania pozwoleń budowlanych oraz dokumentację 
niezbędną do ogłoszenia przetargów. Planowane zakończenie lipiec/sierpień 2010 r. 
W marcu 2010 r. było planowane złożenie wniosku o dofinansowanie, jednakże z powodu 
opóźnień wykonawcy termin złożenia wniosku został przesunięty na II połowę 2010 r.  
Wydatkowana kwota została poniesiona na pokrycie comiesięcznego wynagrodzenia wypłacanego 
pracownikowi przypisanemu w ½ etatu do obsługi w ramach przygotowania projektu do realizacji. 
 
 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 59 843,57 zł 
 
Wydatki bieżące – 59 843,57 zł 
 
Środki zostały przeznaczona na naprawę urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ul. Św. Rocha i ul. 
Studzianki oraz odbudowę skarpy wraz z poboczem ul. Studzianki, zniszczonej w trakcie powodzi 
w maju br. 
 
 
Pozostała działalność  56 790,28 zł 
 
Wydatki bieżące – 0,00 zł 
 
Środki w wysokości 300 000 zł wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie parkingów 
znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa w II półroczu br.  
 
Wydatki majątkowe – 56 790,28 zł 
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Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca  36 600,00 zł 
 
W I półroczu br. opracowana została dokumentacja projektowa. Po uregulowaniu spraw terenowo-
prawnych, zostanie złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.  
 
Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej  20 000,00 zł 
 
W ramach tej inwestycji opracowano dokumentację projektową. 
 
Budowa parkingu wielopoziomowego – projekt 0,00 zł 
 
W I półroczu br. wystąpiono o zmianę warunków technicznych na włączenie do układu 
komunikacyjnego parkingu wielopoziomowego. Wysłano zapytania ofertowe na opracowanie 
koncepcji parkingu w miejscu istniejącego przy Hali Podpromie, z terminem wyboru – czerwiec 
2010 r.  
 
Budowa wiat przystankowych  190,28 zł 
 
W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano 8 szt. wiat przystankowych, z czego  7 szt. 
zostało zamontowanych. Płatność nastąpi w II półroczu br. 
 
 
Turystyka 11 000,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 11 000,00 zł 
 
 
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11 000,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 11 000,00 zł  
 
Powyższą kwotę wykorzystano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w 
drodze konkursu, zgodnie z ustawą  o pożytku publicznym i wolontariacie, na wspieranie działań w 
zakresie upowszechniania krajoznawstwa, między innymi dla:  
 

 Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „ŚLAD ” 3 500,00 zł 
 Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej 1 500,00 zł 
 Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZÓSTKA” 1 000,00 zł 
 Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF SPRINT 1 000,00 zł 
 Stowarzyszenia  Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych 1 500,00 zł 
 Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej  1 500,00 zł 
 Parafii Rzymsko- Katolickiej P.W. Chrystusa Króla 1 000,00 zł 

 
 
Gospodarka mieszkaniowa  11 545 056,05 zł 
 
Wydatki bieżące –          3 550 778,36 zł 
Wydatki  majątkowe –   7 994 277,69 zł 
 
 
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  
- Biuro Gospodarki Mieniem 2 362 555,94 zł 
 
Wydatki bieżące – 2 362 555,94 zł 
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Do podstawowych zadań Biura Gospodarki Mieniem należy: 
 prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Miasta, 
 prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, dzierżawą 

i oddawaniem terenów w wieczyste użytkowanie, przekształceniem prawa wieczystego 
użytkowania w prawo własności, 

 regulacja stanów prawnych, 
 realizacja dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, trwałego zarządu 

i użytkowania, sprzedaży i zwrotów nieruchomości, 
 prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych, 
 przyjmowanie i ewidencjonowanie infrastruktury komunalnej i innych budowli. 

 
Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych funkcjonującej jednostki, 
takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, 
wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, wydatki na zakup 
materiałów biurowych i środków czystości, prenumeratę wydawnictw, opłaty za dostawę energii 
elektrycznej, cieplnej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie 
pracowników, naprawy i konserwację sprzętu, ubezpieczenie budynku, odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na 
rzecz osób  fizycznych i prawnych za niedostarczanie lokali socjalnych, koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego. 
 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 582 872,24 zł 
 
Wydatki bieżące –  1 173 110,82 zł 
 
Środki te przeznaczono między innymi na: 

 opracowanie operatów szacunkowych wyceny  nieruchomości, 
 opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, 
 opłaty za dzierżawę obiektu przy ul. Warszawskiej i Ustrzyckiej, 
 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, 
 opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, 
 ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, 
 opłaty za poświadczenia hipoteczne, 
 pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych, 
 podatek od nieruchomości, 
 wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod 

drogi, 
 koszty komornicze i sądowe. 

 
Wydatki majątkowe –  7 409 761,42 zł 
 
Wykupy nieruchomości 7 409 761,42 zł 
 
W I półroczu wykupiono grunty o powierzchni 82 770 m2. Średnia cena nabycia 1 m2 gruntu na 
terenie  Rzeszowa wyniosła 89,52 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak: 
 

• komunikacja i infrastruktura  w rejonie ul. Lwowskiej, 
• droga łącząca ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską, 
• ul. Krzyżanowskiego, 
• rów RP-3 etap I i II, 
• droga 3 KL łącząca ul. Krajobrazową z ul. Niemena i ul. Wyspiańskiego, 
• ul. Obszarowa, 
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• droga 2 KD od ul. Staroniwskiej  do budynków komunalnych ul. Strzelnicza, 
• ul. Kwiatkowskiego, 
• ul. Brzechwy, 
• kładka na potoku Paryja, 
• urządzenie Parku Papieskiego, 
• basen przy ul. Bł. Karoliny Kózki, 
• zespół oświatowy przy ul. Bł. Karoliny Kózki, 
• budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny Kózki, 
• urządzenie parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki, 
• droga powiatowa 2 KDg od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej, 
• rozbudowa cmentarza komunalnego Rzeszów- Wilkowyja, 
• ul. Rymanowska,  
• Dom Hotelowy Służby Zdrowia, 
• zespół oświatowy na osiedlu Drabinianka,  
• budynek Centrum Administracyjnego Rzeszowa, 
• ul. Powstańców Listopadowych, 
• poszerzenie ul. Podkarpackiej,  
• ul. Sanocka, 
• ul. Spółdzielcza, 
• pas drogowy ul. Krynickiej, 
• łącznik pomiędzy ul. Storczykową a ul. Frezji,  
• gminne zasoby nieruchomości, regulacje stanów prawnych. 

 
 
Pozostała działalność 599 627,87 zł 
 
Wydatki bieżące –15 111,60 zł 
 
Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem  - 13 952,47 zł 
 
Zadania dotyczące kosztów zarządu i remontów budynków wspólnot mieszkaniowych realizowane 
są przez Biuro Gospodarki Mieniem. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 3 193,95 zł na 
wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Podwisłocze 36. Na utrzymanie porządku poprzez 
sprzątanie placów, chodników, terenów zielonych, usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwację 
urządzeń zabawowych, pergoli i ogrodzeń wydatkowano kwotę 10 758,52 zł. 
 
Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. – 1 159,13 zł 
 
Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie tablicy z planem osiedla Pobitno oraz mapy do 
celów opiniodawczych. 
 
Remonty obiektów schronowych wykonywane będą w II półroczu. 
 
Wydatki majątkowe – 584 516,27 zł 
 
Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej - projekt 0,00 zł 
 
Trwa regulacja spraw terenowo - prawnych do prawa dysponowania terenem. 
 
Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody 0,00 zł 
 
Trwa regulacja spraw terenowo - prawnych do prawa dysponowania terenem. 
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Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej 545 964,27 zł 
 
Wykonano roboty budowlane: roboty ziemne, roboty żelbetowe i betonowe, konstrukcje murowe, 
konstrukcje i pokrycia dachowe oraz izolacje. 
 
Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą 
przy ul. Hanasiewicza 20 B 0,00 zł 
 
Wystąpiono do biura projektowego o złożenie oferty na wykonanie aktualizacji projektu 
zagospodarowania urządzenia terenu przy budynku.  
 
Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w u. w budynku 
Okrzei 8 - projekt 14 152,00 zł 
 
Wykonano  dokumentację projektową.  
 
Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, 
Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33 - projekt 24 400,00 zł 
 
Wykonano  dokumentację projektową na przebudowę ciągów pieszo – jezdnych. 
 
Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 9, 11, 13  
przy ul. Spiechowicza  0,00 zł 
 
Trwa postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu. 
 
 
Działalność usługowa 3 151 931,15 zł 
 
Wydatki bieżące –   2 256 410,74  zł 
Wydatki majątkowe – 895 520,41 zł 
 
 
Biura planowania przestrzennego  1 389 391,51 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 389 391,51 zł 
 
Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura 
i konsultantów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Państwowy 
Fundusz Osób Niepełnosprawnych a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 
i funkcjonowaniem jednostki.  
 
 
Plany zagospodarowania przestrzennego 50 260,64 zł 
 
Wydatki bieżące – 50 260,64 zł 
 
W I półroczu 2010 r. prowadzono prace związane z opracowywaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i zmian planów  dla 77 obszarów oraz zmian Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla 13 obszarów. 
Łączna powierzchnia objęta opracowaniem planów miejscowych i ich zmianami to obszar około  
2 974,6 ha, a objęta zmianami  Studium to obszar około 4 586 ha. Kontynuowano prace  
projektowe dla 59 opracowań oraz prace przy sporządzaniu wniosków o poszerzenie granic 
administracyjnych Rzeszowa o kolejne sołectwa. 
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Środki te wydatkowano także na wynagrodzenia bezosobowe, opinie i ekspertyzy, opłaty za 
udostępnienie dokumentacji geodezyjnej, szkolenia, delegacje i inne niezbędne wydatki 
wynikające z tego zakresu działań. 
 
 
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 346 482,34 zł 
 
Wydatki bieżące –346 482,34 zł 
 
Z tego: 
 
Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 214 647,46 zł 
 
W ramach prowadzonych inwestycji na terenie Rzeszowa oraz gospodarki zasobami miasta 
wykonano: 

• dokumentację podziałową nieruchomości, 
• dokumentację geodezyjno – prawną, 
• mapy i wypisy z ewidencji gruntów, 
• inne usługi geodezyjne (wznowienia granic, stabilizacja granic, rozgraniczenia) 

 
Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 131 834,88  zł 
 
Środki te zostały wydatkowane na: 

 opracowanie operatów szacunkowych do prowadzenia spraw o zwrot nieruchomości, 
 opracowanie geodezyjne dotyczące prowadzonych spraw z zakresu gospodarki 

nieruchomościami. 
 
 
Nadzór budowlany 86 175,29 zł 
 
Wydatki bieżące – 86 175,29 zł 
 
Powyższą kwotę  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował na wynagrodzenia 
osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty 
związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów biurowych. 
Utrzymanie PINB jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez 
powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie pokrywa w pełni kosztów realizacji tych 
zadań. Ww. kwota stanowi dopłatę ze środków samorządowych do tych zadań. 
 
 
Cmentarze 1 276 778,77 zł 
 
Wydatki bieżące – 381 258,36 zł  
 
Powyższe środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.  
Z tego: 

6 cmentarzy otwartych dla celów grzebalnych: 
• cmentarz Wilkowyja przy ul. Cienistej, 
• cmentarz Pobitno przy ul. Lwowskiej, 
• cmentarz Staroniwa przy ul. Witosa, 
• cmentarz Staromieście przy ul. Zapolskiej, 
• cmentarz Zalesie przy ul. Robotniczej, 
• cmentarz Zwięczyca II przy ul. Świętokrzyskiej. 
 



 

Budżet 2010 

 

170

3 cmentarze zamknięte dla celów grzebalnych: 
• cmentarz Stary przy ul. Targowej, 
• cmentarz – Pomnik przy ul. Zielonej, 
• cmentarz Zwięczyca przy ul. Podkarpackiej. 

 
W ramach bieżącego utrzymania sfinansowano prace porządkowe m. in. wywóz nieczystości, 
zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnacje drzew, krzewów. Uiszczono opłaty za 
administrowanie cmentarzy oraz obsługę pogrzebów. 
W ramach prac remontowych wykonano remont stalowej konstrukcji dzwonnicy oraz remont 
instalacji elektrycznej w kaplicy  na cmentarzu komunalnym Zwięczyca, przy ul. Świętokrzyskiej.  
 
Wydatki majątkowe – 895 520,41 zł 
 
Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja 886 370,41 zł 
 
W ramach ww. zadania wykonano betonowanie stropów, izolację dachu, konstrukcję więźby 
dachowej, pokrycie dachu blachodachówką wraz z izolacją, tynki na ścianach i sufitach, instalacje 
wewnętrzne elektryczne i sanitarne oraz wentylację. 
 
Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca 0,00 zł 
 
Wykonano i odebrano koncepcję programową. Płatność nastąpi w lipcu 2010r.  
 
Rozbudowa Cmentarza Wilkowyja  0,00 zł 
 
Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji wynika z faktu niezakończonych uzgodnień w zakresie 
odprowadzenia wód opadowych. 
 
Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno – Wilkowyja 9 150,00 zł 
 
Wykonano 14 pól urnowych. 
 
 
Pozostała działalność 2 842,60 zł  
 
Wydatki bieżące – 2 842,60 zł 
 
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic 
administracyjnych miasta Rzeszowa, w tym: analizy i badania rynku. 
 
 
Administracja publiczna 21 395 109,30 zł 
 
Wydatki bieżące –    21 215 963,66 zł 
Wydatki majątkowe –    179 145,64 zł 
 
 
Rada Miasta 468 139,32 zł 
 
Wydatki bieżące – 468 139,32 zł 
 
Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji 
stałych działających w strukturze  Rady oraz rad osiedlowych. 
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Sfinansowano również diety radnych, ich szkolenia i delegacje, diety przewodniczących rad 
osiedlowych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady 
Miasta.  
 
 
Urząd Miasta 18 259 582,08 zł 
 
Wydatki bieżące – 18 080 436,44 zł 
 
W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe 
funkcjonowanie Urzędu. W tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników 
Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i  funkcjonowaniem wydziałów. 
Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do 
samochodów, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego 
sprzętu, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, 
abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, centrali telefonicznej, świadczenia komunalne, 
energię elektryczną, centralne ogrzewanie, koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw 
samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego i urządzeń RTV, wynajmu lokali, 
administrowania lokalami, napraw i konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów niebezpiecznych. 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W ramach wydatkowanych 
środków przeprowadzono  drobne remonty, konserwacje i naprawy  w pomieszczeniach Urzędu 
Miasta Rzeszowa. Ponadto z kwoty tej finansowano część wydatków związanych z obsługą zadań 
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie 
znajdują pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem 
budżetu Wojewody Podkarpackiego. Dotyczy to części wynagrodzeń osobowych pracowników, 
kosztów szkoleń oraz zakupu najbardziej niezbędnych materiałów. 
 
Wydatki majątkowe –  179 145,64 zł 
 
Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego – projekt 0,00 zł 
 
Wystąpiono z wnioskiem do Wydziału Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia na 
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku Centrum Administracyjnego wraz z  
infrastrukturą towarzyszącą. 
 
Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 179 145,64 zł 
 
Środki wydatkowano na zakup 31 zestawów komputerowych, zakup dysku sieciowego służącego 
do przechowywania współdzielonych plików i programów w wewnętrznej sieci Urzędu Miasta. 
Ponadto zapłacono za  rozszerzenie funkcjonalności strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
o umawianie się na wizyty w urzędzie, poprzez internet.   
 
Modernizacja dachu budynku UM przy ul. Kopernika 15 0,00 zł 
 
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do lipca  
2010 r. 
 
Modernizacja dachu budynku UM przy ul. Okrzei 1 0,00 zł 
 
Trwa postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
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Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 0,00 zł 
 
Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej III części zadania w zakresie 
przebudowy przyłączy wraz z niezbędnymi sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 0,00 zł 
 
W czerwcu została podpisana  umowa na wykonanie projektu i  realizację klimatyzacji w 
pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Okrzei  1 i archiwum przy ul. Ofiar Getta  7. 
 
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 076 862,58 zł 
 
Wydatki bieżące –  1 076 862,58 zł 
 
Ze środków zaplanowanych na ten cel w  I półroczu sfinansowano m. in.: 

• zakup kalendarzy, albumów, katalogów  i innych przedmiotów wręczanych jako materiały 
promocyjne i upominkowe, m.in.: przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu 
Rzeszowa, 

• koszty publikacji promocyjnych i informacyjnych o mieście zamieszczanych w 
czasopismach oraz periodykach informacyjnych, 

• koszty realizacji promocji miasta w ramach zawodów sportowych i  innych imprez 
kulturalnych, 

• koszt usługi „miejski sms” polegającej na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych 
informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie, 

• koszty udziału miasta Rzeszowa w konkursach i rankingach związanych z promocją 
miasta. 

Ponadto wykorzystano środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem przedstawicieli m.in. 
administracji rządowej, samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, 
dyplomatów, przedstawicieli biznesu. 
 
 
Pozostała działalność  1 590 525,32 zł 
 
Wydatki bieżące –  1 590 525,32 zł 
 
Współpraca zagraniczna   81 439,65 zł 
 
Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak: 

• zakupy drobnych upominków dla członków delegacji zagranicznych, 
• organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji 

zagranicznych oraz innych imprez o charakterze międzynarodowym,  
• zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa, 
• ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne, 
• koszty tłumaczeń. 

 
Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania  Funduszy  19 271,75 zł 
 
Kwota ta została przeznaczona na wydatki związane z tłumaczeniami materiałów dotyczących 
projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w zakresie programów transgranicznych, 
Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Sfinansowano koszty 
opinii prawnej dotyczącej projektu pn.: „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę 
stadionu miejskiego w Rzeszowie” a także wydatki związane z opracowaniem studiów 
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wykonalności oraz analiz  finansowo-ekonomicznych do wniosków składanych o dofinansowanie z 
funduszy UE. 
 
Zadania realizowane przez Biuro  Obsługi Inwestora, Planowania i Analiz 0,00 zł 
 
W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miasta zadania realizowane przez Biuro 
Obsługi Inwestora, Planowania i Analiz zostały przeniesione do Wydziału Promocji i Współpracy 
Międzynarodowej. 
 
Rejestracja pojazdów 1 089 222,51 zł 
 
W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy 
rejestracji pojazdów oraz  koszty  usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz 
tłumaczeń dokumentów  
 
Stowarzyszenia 323 585,94 zł 
 
Są to składki na: 
Unię Metropolii Polskich 44 000,00 zł 
Związek Miast Polskich 32 972,72 zł 
Związek Powiatów Polskich 8 640,66 zł 
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  8 640,65 zł 
Stowarzyszenie „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa” 3 000,00 zł 
Stowarzyszenie Zdrowych Miast 3 801,89 zł 
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska 87 838,02 zł 
Związek Komunalny Wisłok 69 197,20 zł 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES 65 494,80 zł 
 
Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta - 30 000,00 zł 
 
Dotacja została przekazana na realizację projektu „Ochrona młodego konsumenta poprzez 
edukację konsumencką w szkołach publicznych Rzeszowa”. 
 
Pozostałe wydatki  47 005,47 zł 
 
Z powyższej kwoty  opłacono m.in.: kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz koszty 
postępowania sądowego i prokuratorskiego. 
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 149 429,74 zł 
 
Wydatki bieżące –  2 126 881,88 zł 
Wydatki majątkowe –  22 547,86 zł 
 
 
Komendy powiatowe Policji 250 000,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 250 000,00 zł 
 
Środki  te zostały przekazane w formie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na 
poprawę bezpieczeństwa w mieście – dodatkowe patrole.  
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Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 0,00 zł 
 
Środki  przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do neutralizacji skażeń chemicznych  
wydatkowane będą w II półroczu br.  
 
Ochotnicze straże pożarne 86 165,07 zł 
 
Wydatki bieżące –   63 617,21 zł 
 
Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, 
ubezpieczenia osób i mienia, zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe oraz inne wydatki 
związane z funkcjonowaniem OSP. 
 
Wydatki majątkowe – 22 547,86 zł 
 
Poprawa bezpieczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, 
powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego  0,00 zł 
 
W budżecie zaplanowano środki na zakup czterech samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. 
 
Zakupy inwestycyjne dla OSP 22 547,86 zł 
 
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup agregatu prądotwórczego FH HONDA dla OSP 
Rzeszów- Słocina, pompy szlamowej KTH 80X dla OSP Rzeszów – Budziwój oraz dwóch  pomp 
pływających  „NIAGARA” dla OSP Rzeszów – Budziwój Dębina i OSP Rzeszów - Biała.  
 
 
Obrona cywilna 56 207,83 zł 
 
Wydatki bieżące –  56 207,83 zł 
 
Kwota ta została wydatkowana na: 

• zakup energii do syren alarmowych, 
• bieżące utrzymanie, naprawę i konserwację systemu alarmowego Miasta Rzeszowa, 
• konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynach wydziału, 
• wykonanie i obsługę koksowników,  
• usuwanie szkód na osuwiskach popowodziowych w rejonie  ul. Konfederatów Barskich i 

ul. Nadbrzeżnej. 
 
 

Straż Miejska 1 680 021,17 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 680 021,17 zł 
 
Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na rejony. Funkcjonariusze 
rejonowi odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę 
z radami osiedlowymi, instytucjami, a także mieszkańcami. 
Kwota powyższa została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 
funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umundurowanie oraz 
wydatki rzeczowe takie m. in. jak: opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę, 
zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, druków mandatów karnych, 
wezwań, czasopism. 
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Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 72 035,67 zł 
 
Wydatki bieżące –   72 035,67 zł 
 
Powyższe środki wydatkowano między innymi na: zakup piasku, worków, paliwa oraz pracę ludzi i 
specjalistycznego sprzętu technicznego użytego podczas prowadzenia akcji ratowniczej w czasie 
powodzi oraz podczas usuwania skutków powodzi. 
 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Pomoc finansowa dla gminy Czermin na usuwanie skutków powodzi –  
zakup agregatu prądotwórczego  0,00 zł 
 
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu 2010 r. Środki zostaną przekazane 
gminie w czerwcu w II półroczu.  
 
 
Pozostała działalność 5 000,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 5 000,00 zł 
 
Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za częstotliwości radiowe, wykorzystywane do 
przesyłu drogą radiową obrazu z punktów  monitoringu w postaci cyfrowej. 
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz  
wydatki związane z ich poborem 166 373,68 zł 
 
Wydatki bieżące – 166 373,68 zł 
 
 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 166 373,68 zł 
 
Wydatki bieżące –  166 373,68 zł 
 
Wydatki te zostały poniesione na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych. Obejmują one 
wynagrodzenie, wypłacone w formie prowizji, dla pracowników administracji osiedli 
mieszkaniowych za inkasowanie opłat za usługi pocztowe i telefoniczne oraz zakup akcesoriów 
komputerowych i materiałów biurowych. 
 
 
Obsługa długu publicznego 2 477 538,95 zł 
 
Wydatki bieżące –   2 477 538,95 zł 
 
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
jednostek samorządu terytorialnego  2 477 538,95 zł 
 
Wydatki bieżące – 2 477 538,95 zł 
 
Środki te pokryły przypadające do spłaty w I półroczu odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych 
pożyczek i  wyemitowanych obligacji. Kwota 460 878,00 zł została przekazana jako pomoc 
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finansowa dla Gminy Tyczyn na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Ponadto zapłacono prowizję z tytułu emisji obligacji  w roku ubiegłym. 
 
 
Różne rozliczenia 3 672 456,00 zł 
 
Wydatki bieżące –   3 672 456,00 zł 
Wydatki majątkowe –            0,00 zł 
 
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  
samorządu terytorialnego 193 860,00 zł 
 
Wydatki bieżące –  193 860,00 zł 
 
Powyższa kwota  została przekazana do budżetu państwa, jako zwrot  nienależnie pobranej części  
oświatowej subwencji ogólnej za rok 2009, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia  
1 lutego 2010 r. 
 
 
Różne rozliczenia finansowe   2 400 000,00 zł 
 
Wydatki bieżące –  2 400 000,00 zł 
 
Kwota ta została przekazana do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego  
Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2008 r. i za 2009 r. 
 
Wydatki majątkowe –  0,00 zł 
 
Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o. o. – Program poprawy wody pitnej 
dla Aglomeracji Rzeszowskiej 0,00 zł 
 
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. 
 
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 078 596,00 zł 
 
Wydatki bieżące –  1 078 596,00 zł 
 
Jest to kwota wpłaty, do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów 
za I półrocze br. Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest 
wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do 
budżetu państwa. 
 
 
Oświata i wychowanie 148 859 087,29 zł 
 
Wydatki bieżące –    138 842 384,41 zł 
Wydatki majątkowe –10 016 702,88  zł 
 
 
Szkoły podstawowe  33 000 892,38 zł 
 
Wydatki bieżące – 29 104 106,82 zł 
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W naszym mieście funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach w I półroczu br. 
pobierało 8 791 uczniów w 384 oddziałach. 
Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona 
na prowadzenie tych szkół.  
Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe  
związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. 
Na remonty w szkołach podstawowych  wydatkowano 129 688,87 zł. Sfinansowano m.in.: 
 remont dachu, 
 remont sal lekcyjnych, 
 remont korytarzy i sanitariatów, 
 drobne remonty konserwacyjne i naprawy. 

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. 
 
Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół 
publicznych (dotowane wg subwencji) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal 
Zgromadzenia Sióstr Pijarek (dotowana 100 %). Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 17. 
 
Wydatki majątkowe  – 3 896 785,56 zł 
 
Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy SP Nr 3 0,00 zł 
 
Środki  zaplanowane na to zadanie zostaną wydatkowane  w II półroczu br.  
 
Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy SP Nr 8 0,00 zł 
 
Środki  zaplanowane na to zadanie zostaną wydatkowane  w II półroczu br. 
 
Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy SP Nr 14 0,00 zł 
 
Środki  zaplanowane na to zadanie zostaną wydatkowane  w II półroczu br. 
 
Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy ZS Nr 4 0,00 zł 
 
Środki  zaplanowane na to zadanie zostaną wydatkowane  w II półroczu br. 
 
Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże 1 716 086,92 zł 
 
W I półroczu br. wykonano roboty budowlane takie jak: stolarka i ślusarka, dach, tynki i okładziny 
ścian, roboty malarskie, sufity podwieszone, posadzki, elewacje budynków. Wybudowano drogi 
dojazdowe, miejsca parkingowe oraz oświetlenie terenu. Opracowano: dokumentację projektową 
dotyczącą zmiany wewnętrznej instalacji gazowej w zapleczu żywieniowym szkoły podstawowej, 
dokumentację na wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej na terenie szkoły podstawowej oraz 
zmiany w projekcie zagospodarowania: likwidacja schodów zewnętrznych, zmiana układu ścianek 
działowych w zapleczu gabinetu lekarskiego, wydzielenie komunikacji na I piętrze oraz wydzielenie 
odrębnego pomieszczenia maszynowni dźwigu dla osób niepełnosprawnych. 
Termin zakończenia inwestycji zaplanowany został na sierpień br. 
 
Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka  0,00 zł 
 
Opracowana została  koncepcja architektoniczno-przestrzenna. Po uprawomocnieniu się decyzji 
lokalizacji celu publicznego, zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na 
opracowanie dokumentacji projektowej. 
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Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny - projekt 197 640,00 zł 
 
Powyższe środki wydatkowano  na materiały przedprojektowe, projekt budowlany i projekt 
wykonawczy. 
 
Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1 496 349,85 zł 
 
W I półroczu br. wykonano: elewację wraz z ociepleniem, izolację ścian fundamentowych, nowe 
ogrodzenie budynku, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i wentylacji oraz remont istniejących  
i budowę nowych nawierzchni zewnętrznych. 
Planowany zakres robót został wykonany. Płatność faktur za wykonane roboty nastąpi  w lipcu 
2010 r. 
 
Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 117 209,68 zł 
 
W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano remont sal lekcyjnych obejmujący: malowanie 
ścian i sufitów, remont instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych. Wykonano część 
chodników i dróg dojazdowych. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na lipiec 2010 r. 
 
Modernizacja budynku SP Nr 23 wraz z otoczeniem – projekt 39 670,07 zł 
 
Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu szkoły. 
 
Modernizacja budynku SP Nr 25 – projekt 43 730,05 zł 
 
Opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu szkoły oraz 
dokumentacja termowizyjna. 
 
Modernizacja budynku SP Nr 27 – projekt 42 110,07 zł 
 
Opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu szkoły oraz 
dokumentacja termowizyjna. 
 
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Miła 58 1 094 081,92 zł 
 
Ww. kwota została przeznaczona na sfinansowanie: izolacji pionowej ścian fundamentowych,  
izolacji poziomej ścian parteru, naprawy pokrycia dachu, naprawy kominów i attyki, ścianki p.poż. 
w klatce schodowej i sufitów podwieszanych, remontu sali gimnastycznej na I piętrze, ścian i 
przegród szatni, podłoży i posadzki, robót tynkarskich i oblicowania, montażu ścianek i stolarki, 
wykonania chodnika odbojowego i remontu placu wejściowego. W ramach powyższej kwoty 
sfinansowano również wykonanie ogrodzenia szkoły, chodnika przed szkołą, urządzenie placu 
zabaw. Wykonano remont  instalacji elektrycznej i sanitarnej. Wyposażono świetlicę i zaplecze 
kuchenne.  
 
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska 0,00 zł 
 
W związku z tym, że wartość robót przekracza w znacznym stopniu posiadane środki, roboty 
zostały wstrzymane. 
 
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Hoffmanowej 11 0,00 zł 
 
Umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta w  maju. Płatność nastąpi w lipcu. 
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Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 – Słocina 0,00 zł 
 
Środki  przewidziane na realizację nadzoru autorskiego wydatkowane zostaną w II półroczu br. 
 
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. P. Skargi 3 793,00 zł 
 
Kwota ta przeznaczona została na opracowanie korekty audytów. Przekazanie placu budowy 
nastąpi w lipcu br. Roboty elewacyjne będą realizowane w II półroczu br. 
 
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka 72 481,42 zł 
 
W I półroczu br.  dokonano wymiany 75 okien. Wykonano ekspertyzę budowlaną  w zakresie 
możliwości i uwarunkowań oraz kosztów nadbudowy dodatkowej kondygnacji jednego skrzydła 
szkoły.  
 
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka 76 632,58 zł 
 
Kwota ta została przeznaczona na wymianę 50 szt. okien i drzwi. 
 
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14  
wraz z zagospodarowaniem terenu – projekt 0,00 zł 
 
W maju br. odebrano dokumentację projektową. Płatność nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę. 
 
 
Szkoły podstawowe specjalne 1 621 095,22 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 621 095,22 zł 
 
Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu. 
W Rzeszowie funkcjonują: Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym 
a w zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na 
podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 
Szkoły specjalne sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizują zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci 
autystycznych.  
Naukę w tych szkołach pobiera 142 uczniów w 20 oddziałach, średnio w oddziale uczy się 7 
uczniów.  
Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła  wydatki osobowe i rzeczowe. 
 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 0,00 zł 
 
W czerwcu 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji projektowej. 
 
Likwidacja barier komunikacyjnych uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych 
im. UNICEF poprzez budowę pochylni, szybu wraz z montażem windy 
oraz modernizację dojścia do budynku szkoły – zwrot dotacji 0,00 zł 
 
Niewykorzystana dotacja zostanie zwrócona w II półroczu – zgodnie z warunkami umowy z 
PFRON-em. 
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Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 090 667,13 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 090 667,13 zł 
 
Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne przy 19 szkołach podstawowych i zespołach 
szkół. 
Do 28 oddziałów klas „O” uczęszczało 554 dzieci. Przekazane środki pokryły wydatki na 
wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych.  
Ponadto w ramach tych środków przekazano dotacje w wysokości 96 669,72 zł dla 2 szkół 
społecznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli 
Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które prowadzą klasy „O”. Łącznie w tych oddziałach 
przedszkolnych  uczyło się  64 uczniów. 
 
 
Przedszkola 18 661 417,48 zł 
 
Wydatki bieżące – 18 474 699,43 zł 
 
Na terenie miasta funkcjonuje 37 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 4 311 dzieci 
w 170 oddziałach. 
Kwota przekazana do tych placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i 
konserwacje przekazano 154 961,21 zł.  Do ważniejszych należy zaliczyć remont instalacji: 
elektrycznej, c. o., wodnej, wymianę ścianki działowej, remont łazienek. 
Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. 
 
W mieście funkcjonuje również 12 przedszkoli niepublicznych i 3 przedszkola publiczne. Do 
przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszcza średnio 781 dzieci. Na dotacje dla tych 
przedszkoli przeznaczono kwotę 2 471 958,84 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie do kosztów 
utrzymania jednego dziecka, zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
 
Wydatki majątkowe – 186 718,05 zł 
 
Budowa przedszkola na os. Staroniwa 0,00 zł 
 
W lipcu planowane jest wystąpienie do Biur Ochrony Mienia i Usług z zapytaniami ofertowymi na 
wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz montaż systemu telewizji 
przemysłowej. 
 
Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny 0,00 zł 
 
Decyzję zatwierdzającą projekt i pozwolenie na budowę uzyskano w kwietniu 2010 r. W sierpniu 
zostanie złożony wniosek o wykonanie robót budowlanych. 
 
Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18 109 800,00 zł 
 
Wykonano: elewację poniżej gzymsu, instalację elektryczną i sanitarną oraz remont piwnic. 
Umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji gazowej i wentylacji 
mechanicznej zostanie zawarta lipcu 2010 r. 
 
Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41 1 200,00 zł 
 
Wykonano audyt energetyczny. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej.  
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Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 1 200,00 zł 
 
Wykonano audyt energetyczny. W czerwcu została podpisana umowa na opracowanie 
dokumentacji. 
 
Modernizacja budynku dla potrzeb przedszkola publicznego na os. Budziwój 0,00 zł 
 
W I półroczu  br. wykonano program funkcjonalno- użytkowy. Płatność nastąpi w lipcu 2010 r.  
 
Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32  
w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 26A 28 358,05 zł 
 
Opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu szkoły oraz - 
dokumentacja termowizyjna. 
 
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popiełuszki 18 0,00 zł 
 
W maju wystąpiono z zapytaniami ofertowymi do biur projektowych na opracowanie dokumentacji 
projektowej robót remontowych wewnętrznych i robót zewnętrznych. W czerwcu wybrano 
najkorzystniejszą ofertę.  
 
Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem - projekt 40 260,00 zł 
 
W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano 
pozwolenie na budowę 
 
Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 8 5 900,00 zł 
 
Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzacza. 
 
 
Inne formy wychowania przedszkolnego  39 839,04 zł 
 
Wydatki bieżące – 39 839,04 zł 
 
Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych 
uczęszcza 26 dzieci. Na dotacje dla tych niepublicznych jednostek przekazano kwotę 39 839,04 zł.  
 
 
Gimnazja  18 467 470,48 zł 
 
Wydatki bieżące – 17 945 620,36 zł 
 
W naszym mieście funkcjonuje 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach w I półroczu br. pobierało 
 5 491 uczniów w 209 oddziałach. 
Źródłem finansowania gimnazjów jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na 
prowadzenie tych szkół.  
Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe  
związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. 
Na remonty w gimnazjach  wydatkowano 61 650,11 zł. Sfinansowano m.in.: 
 remont parkingu, 
 usunięcie awarii kanalizacji, 
 drobne remonty i naprawy. 

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr  4. 
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Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych 
(dotowane wg subwencji) oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, które otrzymują dotacje w 
wysokości równej wydatkom ponoszonym przez gminę na 1 ucznia. Na dotacje dla tych szkół 
przekazano kwotę 1 307 155,67 zł.  W szkołach tych uczy się 445 uczniów w 18 oddziałach. 
 
Wydatki majątkowe – 521 850,12 zł 
 
Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 – projekt 19 630,07 zł 
 
W I półroczu opracowana została dokumentacja projektowa i termowizyjna. 
 
Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 – projekt 46 780,05 zł 
 
Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu szkoły oraz dokumentację 
termowizyjną. 
 
Modernizacja instalacji wody basenowej i układu klimatyzacji w pływalni „Delfin” 392 000,00 zł 
 
Wymieniono układ wentylacyjno – klimatyzacyjny. 
 
Zakup podestu wypłycającego dla Krytej Pływalni „Delfin” przy ZSO Nr 4 63 440,00 zł 
 
Zakupiono podest wypłycający. 
 
 
Gimnazja specjalne 1 301 618,90 zł 
 
Wydatki bieżące –1 301 618,90 zł 
 
Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 gimnazja specjalne. Naboru do tego typu szkół dokonuje się 
na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną. Szkoły te organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim 
upośledzeniem umysłowym i dzieci autystycznych. Naukę w tych szkołach pobiera 167 uczniów w 
15 oddziałach.  
Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła  wydatki osobowe i rzeczowe. 
 
 
Dowożenie uczniów do szkół 237 405,16 zł 
 
Wydatki bieżące – 237 405,16 zł 
 
Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów,  
Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-
Wychowawczego w Rzeszowie w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto dokonano zwrotu 
kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, których odległość od miejsca 
zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty. 
 
 
Licea ogólnokształcące  24 365 962,73 zł 
 
Wydatki bieżące – 21 329 631,07 zł 
 
W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 4 licea ogólnokształcące przy zespołach szkół 
ogólnokształcących oraz 6 liceów ogólnokształcących przy zespołach szkół zawodowych. Do tego 
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typu szkół uczęszcza 7 550 uczniów w 225 oddziałach. Źródłem finansowania tych placówek jest 
część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta. Przekazane środki pokryły 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego  
funkcjonowania. Na remonty w I półroczu wydatkowano 47 743 zł. Wykonano m.in.   
zabezpieczenie przeciwsłoneczne okien sali gimnastycznej, drobne remonty, konserwacje i 
naprawy oraz usunięto awarię pionu kanalizacyjnego. 
Szczegółowy wykaz zadań  remontowych przedstawia tabela Nr 4 
Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół 
publicznych dla młodzieży (dotowane wg subwencji), 12 szkół ogólnokształcących niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych (dotowane w 50 %)  oraz Liceum 
Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II (dotowane w 100 %), do których uczęszcza 1 823 osób. Na 
utrzymanie tych szkół przekazano dotacje w wysokości 2 119 033,34 zł.  
 
Wydatki majątkowe – 3 036 331,66 zł 
 
Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie 1 237 774,04 zł 
 
W I półroczu wykonano: tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki, elewacje, elementy zewnętrzne, 
drogi, roboty w istniejącej szkole, instalacje wodno– kanalizacyjne  wewnętrzne, instalacje 
centralnego ogrzewania, węzeł centralnego ogrzewania z armaturą kontrolno pomiarową i 
automatyką. Zrobiono wewnętrzną linię  zasilającą, instalacje: elektryczną, uziemiającą, 
odgromową, rozgłoszeniową i nagłośnieniową.  
Został złożony wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wyposażenie sal lekcyjnych budynku hali sportowej na parterze i I piętrze .  
Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
 
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 0,00 zł 
 
Wykonawca dokumentacji projektowej, nie  wywiązał się z umowy i nie przedłożył projektu w 
terminie. Na opracowanie nowej dokumentacji zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w II 
połowie b.r. 
 
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1  
w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 246 038,34 zł 
 
W ramach tych środków wykonano: szyb dźwigowy osobowy dla osób niepełnosprawnych, 
przebudowę węzłów sanitarnych na parterze oraz I i II piętrze. 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON  w ramach „Programu wyrównywania różnic 
między regionami II”. Inwestycja została  zakończona i odebrana w czerwcu br. 
 
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1  
w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 – zwrot dotacji 0,00 zł 
 
Niewykorzystana dotacja zostanie zwrócona w II półroczu – zgodnie z warunkami umowy z 
PFRON-em. 
 
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 568 283,12 zł 
 
Kwota ta pokryła koszty związane z remontem sal lekcyjnych i korytarzy segmentu II oraz 
remontem sal lekcyjnych segmentu III. 
 
Modernizacja budynku IV LO w Rzeszowie  34 446,09 zł 
 
W ramach tej inwestycji wymieniono stolarkę okienną. Zadanie zakończono i odebrano. 
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Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 368 440,00 zł 
 
W I półroczu wykonano: roboty demontażowe, stolarkę okienną, ślusarkę drzwiową, 
termorenowację elewacji, izolację ścian fundamentowych oraz izolację ścian piwnic.  
W lipcu zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 
przebudowy istniejących sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej , budowy nowych przyłączy oraz 
odwodnienia liniowego przy boiskach sportowych „ORLIK”. 
 
Modernizacja budynku ZSO Nr 3 – projekt 42 110,07 zł 
 
Wykonana została  dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację budynku wraz z 
infrastrukturą zewnętrzną oraz dokumentacja termowizyjna. 
 
Modernizacja III LO przy ul. Chopina 11 539 240,00 zł 
 
Kwota ta została przeznaczona na: wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego obiektu, 
termomodernizację przewiązki budynku, wykonanie renowacji elewacji, częściową wymianę 
stolarki okiennej, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont sal gimnastycznych. Ponadto 
wykonano  instalację wentylacji mechanicznej oraz częściową wymianę instalacji: elektrycznej, 
centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej i instalacji ciepłej wody. Inwestycja zostanie 
zakończona w sierpniu br. 
 
Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1 0,00 zł 
 
W czerwcu został złożony wniosek o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji 
projektowej. 
 
 
Licea ogólnokształcące specjalne 205 455,97 zł 
 
Wydatki bieżące – 205 455,97 zł 
 
Na terenie miasta funkcjonuje 1 liceum ogólnokształcące specjalne w ramach Zespołu Szkół 
Specjalnych. Naukę w tej szkole pobiera  35 uczniów w 3 oddziałach. Przekazane środki pokryły 
wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
 
 
Licea profilowane 987 925,91 zł 
 
Wydatki bieżące – 987 925,91 zł 
 
Na terenie miasta funkcjonują 3 licea profilowane ( w ramach Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół 
Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych). W szkołach tych uczyło się 253 uczniów w 8 oddziałach. 
Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń 
pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
 
 
Szkoły zawodowe 30 057 527,50 zł 
 
Wydatki bieżące – 27 877 238,26 zł 
 
Szkoły zawodowe, realizują zadania statutowe, umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do ukończenia szkoły i uzyskania świadectwa dojrzałości oraz dokonania 
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świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez korzystanie z fachowego doradztwa 
pedagogicznego.  
W mieście funkcjonuje 13 szkół tego typu, w których uczyło się 8 020 uczniów w 270 oddziałach. 
Na  remonty w tych szkołach wydatkowano 26 353,36 zł. Ze środków tych sfinansowano m. in.: 
usunięcie awarii instalacji elektrycznej, drobne remonty, konserwacje i naprawy. 
Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. 
 
W naszym mieście funkcjonują również  24 szkoły zawodowe publiczne i niepubliczne o 
uprawnieniach szkół publicznych, do których  przekazywane są środki w formie dotacji 
podmiotowych. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 17.  
Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystało  4 439 osób. 
 
Wydatki majątkowe – 2 180 289,24  zł 
 
Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, 
ul. Spytka Ligęzy 12 1 148 596,24 zł 
 
W ramach ww. inwestycji wykonano: ściany budynku, tynki i okładziny ścian, posadzki, stolarkę, 
ślusarkę, dach, elewacje budynku oraz instalacje: elektryczną wewnętrzną, kanalizację 
deszczową, wentylację mechaniczną, wodno-kanalizacyjną,  centralnego ogrzewania, gazową. 
Przebudowano linię niskiego napięcia.   
Zostały złożone wnioski o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na: wyposażenie budynku dydaktycznego, wykonanie schodów wejściowych 
zewnętrznych, wykonanie chodników  oraz  ciągu pieszo – jezdnego. 
Zadanie jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej - RPOWP.  
 
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 713 700,00 zł 
 
W ramach powyższych środków wykonano: roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, 
roboty murowe i żelbetowe, przełożono gazociąg. 
Inwestycja ta jest dofinansowana z budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Podkarpackiego. 
 
Budynek Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Batalionów Chłopskich 0,00 zł 
 
W przygotowaniu są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o 
zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót. 
 
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana 195 993,00 zł 
 
Kwota ta została przeznaczona na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych internatu, 
sali gimnastycznej, auli, stołówki i budynku dydaktycznego szkoły. Przeprowadzono remont 
instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej. 
Wykonano remont pomieszczeń lekcyjnych i korytarzy budynku szkoły, remont pomieszczeń 
piwnicznych internatu oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Wykonano docieplenie i 
elewację zespołu budynków. 
 
Modernizacja  budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26 A 0,00 zł 
 
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowa zostanie podpisana w lipcu br. 
 
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 0,00 zł 
 
W ramach ww. inwestycji wykonano roboty remontowe dachu. Wymieniono  stolarkę okienną i 
drzwiową. Zrobiono izolację pionową ścian fundamentowych, remont pomieszczeń lekcyjnych 
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parteru i piętra, remont sanitariatów. Wykonano elewację budynku od strony południowej oraz 
chodnik z kostki brukowej. Wymieniono instalację  wodno-kanalizacyjną  i elektryczną. 
Płatność za wykonane roboty nastąpi w  lipcu. 
 
Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku  
Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26 A 122 000,00 zł 
 
Zaplanowane środki wydatkowano na częściową wymianę instalacji elektrycznej, częściową 
zabudowę rur centralnego ogrzewania oraz malowanie ścian po wykonanym remoncie. 
 
 
Szkoły artystyczne 7 270 323,80 zł 
 
Wydatki bieżące – 7 075 623,80 zł 
 
W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół 
Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczyło się 1 170 uczniów w 
59 oddziałach. 
Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i 
konserwacje przekazano 4 634,80 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela 
Nr 4. 
 
Wydatki majątkowe – 194 700,00 zł 
 
Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 0,00 zł 
 
W sierpniu zostaną przeprowadzone zapytania ofertowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji 
projektowej. 
 
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 164 700,00 zł 
 
W ramach ww. inwestycji wykonano nową konstrukcję pokrycia dachu wraz  z ociepleniem i 
obróbkami blacharskimi oraz montaż nowych balustrad. Zrobiono ogrodzenie, wymieniono  
nawierzchnię placów i chodników. Płatność za część robót wykonanych w czerwcu nastąpi w lipcu 
br. 
 
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 30 000,00 zł 
 
Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznych w budynku 
szkoły. 
 
 
Szkoły zawodowe specjalne 1 583 443,62 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 583 443,62 zł 
 
Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do  
szkół tych w I półroczu br. uczęszczało 149 uczniów w 16 oddziałach. Przekazane środki pokryły 
wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
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Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  
oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3 230 187,44 zł 
 
Wydatki bieżące – 3 230 159,19 zł 
 
Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia 
Praktycznego, które prowadzą kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i 
wieczorowym. Naukę w tych szkołach pobierało 2 713 uczniów.  
Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. 
 
Wydatki majątkowe – 28,25 zł 
 
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 28,25 zł 
 
Zapłacono za dokumentację przedprojektową (wypis i wyrys mapy). 
 
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65 017,17 zł 
 
Wydatki bieżące – 65 017,17 zł 
 
W ramach  tej kwoty sfinansowano dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i 
szkolenia  a także zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 
 
 
Stołówki szkolne i przedszkolne 3 834 066,87 zł 
 
Wydatki bieżące – 3 834 066,87 zł 
 
W przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum w ZSO Nr 1 oraz w Zespole Szkół 
Specjalnych funkcjonują stołówki, w których zatrudnienie znalazło 202 pracowników. Przekazane 
środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. 
 
 
Pozostała działalność 2 810 470,49 zł 
 
Wydatki bieżące – 2 810 470,49 zł 
 
Środki te zostały wydatkowane m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
emerytów i rencistów, koszty związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 
mianowanego. Realizowano program pn. „Śpiewająca Polska”, dofinansowany z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W ramach tej kwoty realizowane były także projekty współfinansowane przez Unię Europejską w 
ramach programów: 
„Leonardo da Vinci” –  703 811,93 zł, 
„Comenius” –76 821,18 zł, 
PO „Kapitał Ludzki” – 287 941,56 zł. 
 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Zakupy inwestycyjne   0,00 zł 
 
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Sióstr Serafitek  realizowany będzie w II 
półroczu  br. 
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Gospodarstwa pomocnicze 28 300,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 28 300,00 zł 
 
Środki zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej dla krytej pływalni, która funkcjonuje 
przy z Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. 
 
 
Ochrona zdrowia 6 167 510,74 zł 
 
Wydatki bieżące –      2 522 128,16 zł 
Wydatki majątkowe – 3 645 382,58 zł 
 
 
Szpitale ogólne 1 930 025,01 zł 
 
Wydatki bieżące  –  4 367,60 zł 
 
Kwotę ww. wydatkowano na promocję projektu: ”Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji 
poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
 
Wydatki majątkowe – 1 925 657,41 zł 
 
Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na realizację projektu 
„Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM” 0,00 zł 
 
Przeznaczone na ten cel środki będą wydatkowane w II półroczu br. 
 
Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 1 000 000,00 zł 
 
W ramach powyższej kwoty zakupiono:  
− platformę elektrochirurgiczną z wyposażeniem ( nóż harmoniczny),  
− monitor anestezjologiczny, 
− 3 komplety resektoskopów,  
− aparat Prismaflex do dializy i hemofiltracji, 
− aparat RTG  RADIUS R-9 C- ARM, 
− 5 sztuk defibrylatorów ze stymulacją i pulsoksymetrią, 
− 9 sztuk kardiomonitorów wieloparametrycznych, 
− uniwersalny stół operacyjny Onyx, 
− ultrasonograf ESAOTE Mylab 50 X Vision z wyposażeniem. 
 
Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim,  
ul. Rycerska – projekt   36 600,00 zł 
 
Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną przebudowy i rozbudowy bloku operacyjnego. 
 
Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 0,00 zł 
 
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie wentylacji mechanicznej do pracowni 
tomografii komputerowej. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. 
Płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w lipcu br. 
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Modernizacja sieci elektroenergetycznej  Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 0,00 zł 
 
Umowa na aktualizację dokumentacji  projektu jest w trakcie opracowania. 
 
Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu  
wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 889 057,41 zł 
 
Wykonano węzły cieplne na potrzeby centralnego ogrzewania,  ciepłej wody użytkowej oraz ciepła 
technologicznego z uwzględnieniem stacji mieszającej, roboty remontowe i renowacyjne, roboty 
instalacyjne, zakupiono także wyposażenie medyczne. 
 
Wykonanie elewacji z dociepleniem budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 0,00 zł 
 
Zawarto umowę na wykonanie audytu energooszczędnego. Planowany termin wykonania audytu - 
lipiec 2010 r. 
 
 
Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 1 007 595,56 zł 
 
Wydatki majątkowe – 1 007 595,56 zł 
 
Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup maceratora do utylizacji 
dla potrzeb ZOL przy ul. Lubelskiej 0,00 zł 
 
Środki przeznaczone na zakup maceratora umożliwiającego kompleksowe rozwiązanie problemu  
utylizacji dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Lubelskiej, wydatkowane będą  w 
II półroczu br.  
 
Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2  
dla potrzeb ZOL w Rzeszowie 1 007 595,56 zł 
 
W ramach tej inwestycji wykonano: stolarkę okienną, posadzki, remont instalacji elektrycznej 
pomalowano ściany i sufity, instalację przyzywową, instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zakupiono 
wyposażenie do sal chorych.   
 
 
Lecznictwo ambulatoryjne 153 549,24 zł 
 
Wydatki majątkowe – 153 549,24 zł 
 
Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 12,24 zł 
 
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany układu 
funkcjonalno - użytkowego oraz warstw posadzkowych parteru budynku przychodni. Płatność 
nastąpi w  lipcu 2010 r. 
 
Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 153 537,00 zł 
 
Dokonano  płatności za montaż 171 sztuk  okien z PCV. 
 
Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska 0,00 zł 
 
Podpisano umowę z wykonawcą robót remontowo-budowlanych. 
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Programy polityki zdrowotnej 33 157,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 33 157,00 zł 
 
W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w I półroczu 2010 roku 
sfinansowano: 

• Program Profilaktyki Raka Piersi – badania mammograficzne dla kobiet powyżej 40 roku 
życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 39 roku życia. Program zlecono do realizacji 
SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W okresie od  lutego do maja br. wykonano 196 badań 
mammograficznych i 135 badań USG. Na program ten wydatkowano 21 222,00 zł. 

• Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców 
miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystało z niego 36 osób. Koszt programu wyniósł: 
1 080,00 zł. 

• Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego - w ramach którego przebadano 30 osób. Koszt 
tego programu: 3 310,00 zł. 

• Program szczepień przeciwko zakażeniom meningokokowym i pneumokokowym. Program 
rozpoczęto 15 kwietnia br. Do 31 maja zaszczepiono  33 dzieci. Koszt programu wyniósł 
44 545,00 zł. 

• Program Profilaktyki Wad Postawy „Proste plecy”. W okresie  od maja do czerwca br. 
przebadano 1 419 uczniów klas III szkół podstawowych pod kątem wad postawy. Kwota 
wydatkowana na ten cel wyniosła 13 650,78 zł. 

 
 
Zwalczanie narkomanii 30 000,00 zł 
 
Wydatki bieżące –  30 000,00 zł 
 
Środki finansowe w formie dotacji celowej zostały przekazane dla Stowarzyszenia „Pomoc”, na 
realizację programu psychoedukacyjnego z zakresu zwalczania narkomanii, adresowanego do 
dzieci i młodzieży. W ramach powyższych środków przeprowadzono lokalną diagnozę w zakresie 
używania narkotyków, alkoholu oraz problemu przemocy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i  
ponadgimnazjalnych na terenie miasta Rzeszowa.  
 
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 171 361,56 zł 
 
Wydatki bieżące – 2 171 361,56 zł 
 
Środki wykorzystane zostały na: 
 
Programy przeciwdziałania alkoholizmowi 
 
Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia 
sportowe organizowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz zajęcia 
korekcyjno- kompensacyjne. 
Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia  wolnego od nałogów, poprzez 
rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków 
aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem, 
uczestniczyło w nich ponad 5,5 tysięcy  dzieci i młodzieży.  
Z budżetu miasta Rzeszowa sfinansowano organizację zajęć sportowych i korekcyjno- 
kompensacyjnych, zakup drobnego sprzętu sportowego oraz nagród dla dzieci i młodzieży, 
transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie uczestników zawodów oraz wynajem hali sportowej.  
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy we współpracy z współorganizatorami i rzeszowskimi szkołami 
był realizatorem programu: „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk 
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zmniejszeniem uzależnień młodzieży”. W ramach tego programu w zawodach rywalizowało ponad 
7 tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Komendę Miejską Policji, Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Osiedli.  
 
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:  

• uczestniczy w opracowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  

• udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym – porady prawne 
i psychologiczne,  

• przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, 
• wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, 
• podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości oraz występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 
• kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych,  
• prowadzi postępowania w sprawie osób nadużywających alkoholu. 

 
Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Centrum Profilaktyki i i Terapii Uzależnień  227 505,00 zł 

 
W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, 
współuzależnionym i ofiarom przemocy, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z 
zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnienia od narkotyków z uczniami gimnazjów i szkół 
ponadpodstawowych, przeszkolono osoby  zajmujące się problemami przemocy. 
SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień związane jest kontraktem z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Usługi 
te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe usługi finansowane są ze 
środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację  programów  
z zakresu profilaktyki uzależnień  300 000,00 zł  
 
Dotacja ta przeznaczona była na realizację programu pn. „Profilaktyka choroby alkoholowej, 
uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego”. Program 
adresowany był do uczniów klas III i VI szkół podstawowych, klas III gimnazjalnych i uczniów 
kończących szkołę ponadgimnazjalną z terenu miasta Rzeszowa. Miał na celu dostarczenie 
informacji na temat szkodliwości wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz 
zażywania narkotyków. Jego realizatorem był Dział Higieny Szkolnej SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. 
Program realizowano w 58 szkołach i objęto nim 9 998 uczniów z 389 klas. 
 
Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, 
zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego 
 
Na ten cel w I półroczu 2010 roku przeznaczono kwotę 671 145,00 zł, z tego: 
 

 Uczniowski Klub Sportowy „Slalom” 7 000,00 zł 
 MKS Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 10 000,00 zł 
 Uczniowski Klub Sportowy „Chow Gar Kung Fu” 3 000,00 zł 
 Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu Dzieci ” 3 000,00 zł 
 Rzeszowski Klub Oyama Karate 4 200,00 zł 
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 Uczniowski Klub Sportowy – TKKF „Siódemka” 8 000,00 zł 
 Parafialny Klub Sportowy „Calasanz” 14 000,00 zł 
 Klub Sportowy „Polonia Rzeszów” 3 500,00 zł 
 Klub Sportowy „Korona” Rzeszów 15 000,00 zł 
 Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego  11 500,00 zł 
 AZS UR Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej 20 000,00 zł 
 Zarząd Środowiskowy AZS Politechniki Rzeszowskiej 29 450,00 zł 
 Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów 20 000,00 zł 
 Rzeszowski Klub Taekwon – do 2 000,00 zł 
 Zakładowy Klub Sportowy „Stal” Rzeszów 170 000,00 zł 
 Stowarzyszenie Sztuk Walki 8 000,00 zł 
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 4 000,00 zł 
 Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” 18 000,00 zł 
 Akademia Karate Tradycyjnego 20 000,00 zł 
 Międzyszkolny Klub Sportowy V LO 9 000,00 zł 
 UKS „Foxball ” 3 500,00 zł 
 Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter”         27 000,00 zł 
 Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 13 000,00 zł 
 Klub Sportowy „Przybyszówka” 22 000,00 zł 
 Ludowy Klub Sportowy „Zimowit” 22 000,00 zł 
 Szkolny Klub Sportowy „Piast 25” 3 000,00 zł 
 Klub Sportowy „Junak” Rzeszów  12 000,00 zł 
 Fundacja Pomocy Młodzieży  im. Jana Pawła II „Wzrastanie” 33 215,00 zł 
 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa” 8 000,00 zł 
 Rzeszowski Klub Sportów Walki „System” 5 000,00 zł 
 Rzeszowski Klub Sportów Walki  6 000,00 zł 
 Rzeszowskie Towarzystwo Tenisowe 3 000,00 zł 
 Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe 

NSZZ „Solidarność”  2 000,00 zł 
 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla 8 000,00 zł 
 Rzeszowski Klub Badmintona 5 000,00 zł 
 Rzeszowski Klub Kajakowy 3 000,00 zł 
 CWKS RESOVIA – Lekka atletyka 23 000,00 zł 
 CWKS RESOVIA -  Łucznictwo 18 180,00 zł 
 CWKS RESOVIA – Kolarstwo 19 000,00 zł 
 CWKS RESOVIA – Piłka nożna 22 600,00 zł 
 UKS  TKKF Sprint 3 000,00 zł 
 UKS Szesnastka 3 000,00 zł 
 UKS Czwórka 2 000,00 zł 
 Rzeszowskie Stowarzyszenie Ruch dla Zdrowia 2 000,00 zł 
 Rzeszowski Klub Wysokogórski 5 000,00 zł 
 Aeroklub Ziemi Jarosławskiej 10 000,00 zł 
 MUKS Rakieta 3 000,00 zł 
 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych 3 000,00 zł 
 SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej 

 „Don Bosco” 2 000,00 zł 
 
Dotacje celowe  na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień   
 
Na ten cel przekazano kwotę  9 640,00 zł, z tego: 
 

 Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie   5 700,00 zł 
 Stowarzyszenie „Pomoc”   3 940,00 zł 

 



 

Budżet 2010 

 

193

Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży 

 
Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, z tego: 
 

 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla 3 000,00 zł 
 Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 12 000,00 zł 
 Stowarzyszenie „Pomoc” 5 000,00 zł 
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 3 000,00 zł 
 UKS „Czwórka” 2 000,00 zł 

 
Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez 
organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno - rekreacyjnych i kulturalno - 
rozrywkowych 
 
Na ten cel przeznaczono kwotę 18 757,99 zł, z tego: 
 

 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Rest – Gest” 11 200,00 zł 
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSS im. Unicef „ARS VIVENDI” 6 347,99 zł 
 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 1 210,00 zł 

 
Dotacje celowe na pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom 
 
Na ten cel przeznaczono kwotę 4 000,00 zł dla Fundacji „Nowe Życie”. 
 
 
Izba Wytrzeźwień 824 870,37 zł 
 
Wydatki bieżące – 266 290,00 zł 
 
Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I półroczu br. Izba przyjęła 
3 336 pacjentów. Przekazana dotacja z budżetu Miasta przeznaczona została na dofinansowanie 
usług świadczonych przez tę placówkę na rzecz pacjentów dowożonych z terenu Rzeszowa. 
Pokryła głównie wydatki osobowe oraz część wydatków rzeczowych. Pozostałe wydatki 
sfinansowane zostały z opłat pobieranych za pobyt w Izbie. 
 
Wydatki majątkowe – 558 580,37 zł 
 
Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień 558 580,37 zł 
 
Opracowano II etap dokumentacji w zakresie remontu i docieplenie dachu i elewacji oraz  adaptacji 
pomieszczeń garaży na pomieszczenia użytkowe dla Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień.  
 
 
Pozostała działalność 16 952,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 16 952,00 zł 
 
Środki w wysokości 15 000,00 zł  zostały przekazane w formie dotacji dla SP ZOZ Nr 1 na 
realizację programu promocji zdrowia pn.: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na 
przyszłość”. Program realizowano w formie grupowych zajęć edukacyjnych nt. „Znaczenie 
pierwszych i drugich śniadań w diecie codziennej” wśród uczniów klas I szkół podstawowych.  
Program przeprowadzono w 26 szkołach podstawowych, a uczestniczyło w nim  1 525 uczniów.  
 
Kwotę  1 952,00 zł wydatkowano na utrzymanie mikrobusu dla osób niepełnosprawnych. 
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Pomoc społeczna 29 947 486,39 zł 
 
Wydatki bieżące – 29 766 408,30 zł 
Wydatki majątkowe – 181 078,09 zł 
 
 
Placówki opiekuńczo - wychowawcze 3 074 628,22 zł 
 
Wydatki bieżące – 3 074 628,22 zł 
 
Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: Zespół Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie, Rodzinny Dom Dziecka, 
Pogotowie Opiekuńcze należy do zadań własnych powiatu. 
Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. 
Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: 
żywienie, kieszonkowe, zakup usług komunalnych oraz niezbędnego wyposażenia dla dzieci. 
W myśl art. 86 ustawy o pomocy społecznej, powiat prowadzący placówkę opiekuńczo – 
wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 
porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych 
wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Na 
utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w 
wysokości 989 288,43 zł. 
 Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich 
wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach. 
W I półroczu 2010 r. wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 26 osób w kwocie 67 691,70 zł. 
Udzielono także pomocy rzeczowej 5 osobom na kwotę 24 663,00 zł oraz udzielono pomocy 
finansowej na usamodzielnienie się 10 wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w 
kwocie 52 704,00 zł. 
 
Miasto przekazało dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 
prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 146 250,00 zł, z tego 
dla: 
 

 Fundacji „Nowe Życie”   16 500,00 zł 
 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koło przy  

Parafii Podwyższenia Krzyża Św. 15 500,00 zł 
 Stowarzyszenia B-4 20 500,00 zł 
 Stowarzyszenia „Pomoc” 18 000,00 zł 
 Stowarzyszenia „Cras” 15 250,00 zł 
 Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 12 180,00 zł 
 Parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej 13 000,00 zł 
 Parafii p.w. Bł. Karoliny 16 500,00 zł 
 Parafii p.w. Św. Judy Tadeusza 13 320,00 zł 
 Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej 5 500,00 zł 

 
 
Domy pomocy społecznej 8 225 347,65 zł 
 
Wydatki bieżące – 8 044 269,56 zł 
 
Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej, przy 
ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. 
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Źródłem finansowania domów pomocy społecznej jest dotacja celowa na zadania własne 
i dochody z tytułu odpłatności pacjentów. Z całodobowej opieki korzysta około 475 pensjonariuszy. 
Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki 
rzeczowe. 
Ponadto Miasto zapłaciło 530 757,93 zł za pobyt 58 mieszkańców Rzeszowa skierowanych do 
domów pomocy społecznej w innych powiatach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy 
społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest 
zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt. 
 
Wydatki majątkowe – 181 078,09 zł 
 
Budowa altany rekreacyjnej dla DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie 11 059,90 zł 
 
Dokonano montażu konstrukcji altany, doprowadzono wodę i energię elektryczną, ułożono kostkę 
brukową w alejkach oraz wyremontowano fontannę. Roboty zakończono i odebrano. 
 
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 0,00 zł 
 
Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy na 
opracowanie dokumentacji projektowej zostanie przeprowadzone w III kwartale br.  
 
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 58 743,00 zł 
 
Zadanie to jest częścią projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w 
Rzeszowie” i jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 
Opracowano dokumentację projektową na remont i adaptację poddaszy na lokale użytkowe. 
Zawarto umowę z wykonawcą robót. 
 
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 111 275,19 zł 
 
Zadanie to jest częścią projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w 
Rzeszowie” i jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 
W I półroczu br. przeprowadzono remont 3 łazienek. 
 
 
Ośrodki wsparcia 439 373,64 zł 
 
Wydatki bieżące – 439 373,64 zł 
 
Ośrodek Wsparcia funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest placówką 
sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. 
Z opieki i wyżywienia w I półroczu br. skorzystało 96 osób. 
Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która 
świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. W I półroczu br. z usług 
rehabilitacyjnych skorzystało 10 osób, z zajęć terapii 15 osób, natomiast z wyżywienia 20 osób. 
 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Adaptacja części budynku ZSO Nr 1 na Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla Osób Niepełnosprawnych 0,00 zł 
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Przygotowywany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych w celu uruchomienia procedury 
przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. 
 
 
Rodziny zastępcze 834 023,93 zł 
 
Wydatki bieżące – 834 023,93 zł 
 
Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystało 107 rodzin zastępczych, w których przebywało 138 
dzieci. Udzielono również pomocy finansowej na usamodzielnienie 3 wychowanków, na 
kontynuowanie nauki przez 55 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 3 osób, pomocy w uzyskaniu 
odpowiednich warunków mieszkaniowych dla 1 wychowanka oraz jednorazowej pomocy na 
przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 5 rodzin. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa 
umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 123 126,10 zł. 
Natomiast na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na 
terenie Rzeszowa, Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w 
części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu 
terytorialnego". 
 
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 337 759,50 zł 

Wydatki bieżące – 337 759,50 zł 
 
Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych jest zadaniem z zakresu administracji 
rządowej zleconym gminie do realizacji. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa. 
Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy „Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka 
alimentacyjna" koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na 
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego. Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 ww. ustawy koszty obsługi zaliczek wynoszą 3 % 
wydatków na zaliczki alimentacyjne. Przeznaczone na ten cel środki z budżetu Wojewody 
Podkarpackiego okazały się niewystarczające, zatem koniecznym było dofinansowanie ze 
środków samorządowych tego zadania na poziomie 285 877,15 zł. 
Ponadto dokonano zwrotu wraz  z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 
wypłaconych, w latach ubiegłych, przez inne podmioty niż gmina, odprowadzanych do 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 51 882,35 zł. 
 
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 54 993,96 zł 
 
Wydatki bieżące – 54 993,96 zł 
 
W myśl ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych  ustaw w związku ze zmianami w 
organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie opłacanie składek na 
ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej jest 
zadaniem własnym gminy. W I półroczu br. z tego tytułu opłacono składki za 346 osób 
pobierających zasiłki stałe oraz 8 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia 
socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. 
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Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 112 530,77 zł 
 
Wydatki bieżące – 3 112 530,77 zł 
 
Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej 
i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 2 231 osób. Środki 
te przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe z odstąpieniem od żądania 
zwrotu z przeznaczeniem m. in. na zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków, na pokrycie 
kosztów pogrzebu. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 043 osób. 
Pokryto także składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 1 osoby. 
 
 
Dodatki mieszkaniowe 3 254 744,59 zł 

Wydatki bieżące – 3 254 774,59 zł 
 
W I półroczu 2010 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 551 rodzin. Wydano 3 277 decyzji, w 
tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 3 112. Najwięcej dodatków wypłacono dla 
lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 450 563,92 zł oraz najemców lokali komunalnych – 
1 624 138,21 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, 
mieszkań zakładowych i prywatno – czynszowych. 
 
 
Zasiłki stałe 853 212,68 zł 

Wydatki bieżące – 853 212,68 zł 
 
Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej 
i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym 
gminy. 
W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 411 osób. 
 
 
Powiatowe centra pomocy rodzinie 248 357,17 zł 

Wydatki bieżące – 248 357,17 zł 
 
W ramach ww. środków finansowych realizowany był projekt „Czas na aktywność w mieście 
Rzeszów". Celem działań podejmowanych w ramach tego projektu było przeciwdziałanie 
marginalizacji i wykluczaniu społecznemu beneficjentów, poprzez stworzenie sprawnego systemu 
umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. 
Realizowany projekt miał na celu zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomógł także podnieść ich kwalifikacje zawodowe i 
społeczne poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. 
 
 
Ośrodki pomocy społecznej 7 366 317,86 zł 

Wydatki bieżące – 7 366 317,86 zł 
 
Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.: pomoc rodzinom 
ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, 
bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy 
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i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. 
Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe wraz 
z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, 
telekomunikacyjne, internetowe, konwój gotówki, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej 
i cieplnej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży 
ochronnej, ubezpieczenia majątkowe itp. Ponadto przeprowadzono remonty pomieszczeń Ośrodka 
oraz drobne konserwacje i naprawy. 

Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 0,00 zł 
 
W lipcu zostaną skierowane zaproszenia do złożenia ofert na wybór wykonawcy dokumentacji 
projektowej. 
 
 
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej 288 839,66 zł 

Wydatki bieżące – 288 839,66 zł 
 
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest 
miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają 
zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami 
mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika 
socjalnego. W I półroczu 2010 r. z takiej formy pomocy skorzystało 12 osób. 
Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 
pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki 
rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. 
 
 
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 215 706,37 zł 

Wydatki bieżące – 215 706,37 zł 
 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest placówką, która zajmuje się działalnością diagnostyczno - 
konsultacyjną, skierowaną głównie na inicjowanie i wspomaganie zastępczych form wychowania 
rodzinnego, takich jak rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. W I półroczu 
2010 r. placówka ta przeprowadziła łącznie 1197 konsultacji potrzebnych rodzinom, 
pracownikom pomocy społecznej, sądownictwa i oświaty. 
Przekazane środki zabezpieczyły wydatki osobowe pracowników oraz niezbędne wydatki 
rzeczowe. 
 
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 979,27 zł 

Wydatki bieżące – 55 979,27 zł 
 
Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. 
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Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł 

Wydatki bieżące –0,00 zł 
 
W I półroczu nie korzystano ze środków przeznaczonych na  szkolenia dla nauczycieli – 
wychowawców Pogotowia Opiekuńczego. 
 
 
Pozostała działalność 1 585 671,12 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 585 671,12 zł 
 
Środki te zostały przeznaczone na: 

• jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka 238 500,00 zł 
Pomoc uzyskało 157 osób (z tytułu urodzenia 159 dzieci). 

• bilety trasowane MPK dla 297 dzieci podopiecznych MOPS 64 214,00 zł 
• program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” 417 054,14 zł 

Z dożywiania skorzystało 1 186 osób. 
• prace społecznie użyteczne 11 603,80 zł 

 
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe, 
które poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne i 
bezdomne. 
Na realizację tych zadań miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 854 299,18 zł, 
z tego: 
 
na prowadzenie kuchni dla najuboższych 367 100,00 zł 
 

 Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 367 100,00 zł 
 
na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych  
w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - 70 999,18 zł 
 

 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie 5 000,00 zł 
 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym „Koło” w Rzeszowie 5 000,00 zł 
 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 3 000,00 zł 
 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 4 000,00 zł 
 Stowarzyszenie „Otwarty Umysł" 22 000,00 zł 
 Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Podkarpackiego 3 000,00 zł 
 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res - Gest" 2 500,00 zł 
 Stowarzyszenie „Titum" 4 000,00 zł 
 Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom  

z Chorobą Alzheimera 7 000,00 zł 
 Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji 4 000,00 zł 
 Stowarzyszenie „Solis Radius" 4 500,00 zł 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych 

im. UNICEF„ARS VIVENDI" 1 499,18 zł 
 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością  

Psychoruchową 5 500,00 zł 
 
na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich,  
niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez 
organizowanie spotkań okolicznościowych 23 000,00 zł 
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 Caritas Diecezji Rzeszowskiej 13 500,00 zł 
 Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 9 500,00 zł 

 
na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych 25 000,00 zł 
 

 Podkarpacki Bank Żywności 25 000,00 zł 
 
na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych  
kobiet i mężczyzn 368 200,00 zł 
 

 Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 368 200,00 zł 
 
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 831 061,60 zł 
 
Wydatki bieżące – 5 178 787,88 zł  
Wydatki majątkowe – 652 273,72 zł 
 
 
Żłobki 4 253 124,72 zł 

Wydatki bieżące – 3 600 851,00 zł 
 
Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 167 osób. Z miejsc w 
żłobkach korzystało średnio 745 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na 
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy i konserwacje.  
 
Wydatki majątkowe – 652 273,72 zł 
 
Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 58 248,05 zł 
 
W ramach powyższych środków opracowano dokumentację projektową i termowizyjną.  
 
Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B 52 362,42 zł 
 
W styczniu zakończono i odebrano prace związane z wykonaniem tynku elewacyjnego oraz 
wymianą nawierzchni odboju wokół budynku. 
 
Modernizacja budynku Żłobka Nr 11, ul Krzyżanowskiego 22  55 549,16 zł 
 
W ramach ww. zadania wykonano nowe ogrodzenie i śmietnik.  
 
Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B 0,00 zł 
 
W maju zawarto umowę z wykonawcą robót. W czerwcu rozpoczęto prace. 
 
Przebudowa budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B 
wraz z zagospodarowaniem terenu 411 114,09 zł 
 
Zapłacono za roboty remontowe na I piętrze budynku, wymianę wind, instalacji sanitarnej 
wewnętrznej, instalacji elektrycznej i ogrodzenia. 
 
Wykonanie elewacji budynku Żłobka Nr 10 przy ul. Starzyńskiego 19 75 000,00 zł 
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Wykonano izolację pionową i poziomą budynku, docieplono stropodach, zakończono elewację 
wraz z dociepleniem oraz przeprowadzono remont zadaszenia wejścia do budynku. Roboty zostały 
wykonane i odebrane. Płatność za wykonane roboty nastąpi w II półroczu. 
 
 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 69 096,88 zł 
 
Wydatki bieżące – 69 096,88 zł 
 
Środki w wysokości 29 180,08 zł zostały przeznaczone na dopłatę do kosztów utrzymania 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej odbywających się w Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Załęskiej. Warsztat ten obejmuje terapią 50 uczestników. Koszt działalności warsztatu pokrywany 
jest ze środków samorządowych oraz ze środków otrzymywanych z PFRON.  
Kwotę 20 188,80 zł przekazano w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej. Ponadto 19 728,00 zł wydano na dofinansowanie mieszkańców Rzeszowa 
uczestnictwa  w  Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu rzeszowskiego. 
 
 
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 0,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 0,00 zł 
 
W I półroczu br. koszty utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
zostały w pełni pokryte środkami Wojewody Podkarpackiego. 
 
 
Powiatowe urzędy pracy 1 580 840,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 580 840,00 zł 
 
Środki zostały przekazane w formie dotacji na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy w części dotyczącej Miasta Rzeszowa. 
 
 
Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne 0,00 zł 
 
Wydatki bieżące - 0,00 z 
ł 
Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 600 zł będą wykorzystane w II półroczu. 
 

Edukacyjna opieka wychowawcza 13 520 156,83 zł 
 
Wydatki bieżące – 13 520 156,83 zł 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
 
Świetlice szkolne 3 015 891,71 zł 
 
Wydatki bieżące – 3 015 891,71 zł 
 
Przy szkołach podstawowych, Gimnazjum Nr 12, Zespole Szkół Nr 4, Zespole Szkół Nr 5, Zespole 
Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które 
zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym.  
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Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny. 
 
 
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 967 861,78 zł 
 
Wydatki bieżące – 967 861,78 zł 
 
W I półroczu br. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 1 789 uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także dzieci z przedszkoli. 
Przekazane środki zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne 
wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. 
 
 
Placówki wychowania pozaszkolnego 1 797 935,01 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 797 935,01 zł 
 
Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i 
Młodzieżowy Dom Kultury. Z różnych form zajęć stałych skorzystało 2 400 uczestników 
pracujących w 155 grupach. Zespoły artystyczne i grupy sportowe działające przy 
Międzyszkolnym Ośrodku Kultury uczestniczyły w wielu koncertach, festiwalach i 
imprezach sportowych. Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi dla dzieci i młodzieży zajęcia 
i warsztaty turystyczne oraz organizuje wyjazdy wypoczynkowo - turystyczne w kraju i zagranicą. 
Środki te zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. 
 
 
Internaty i bursy szkolne 3 408 518,56 zł 
 
Wydatki bieżące – 3 408 518,56 zł 
 
Na terenie Miasta funkcjonuje 7 internatów, w tym: 5 przy zespołach szkół zawodowych, internat 
przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych oraz internat przy LO im. Jana Pawła II. Z miejsc 
w internatach w I półroczu br. skorzystało 900 uczniów.  
Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, m.in. energię elektryczną, c.o., gaz, opłaty 
telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i bhp, czynsze.  
Środki te pokryły również dotację dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II 
w Rzeszowie.  
 
 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 120 674,25 zł 
 
Wydatki bieżące – 120 674,25 zł 
 
Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży 
organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki 
oświatowo-wychowawcze. 
 
 
Pomoc materialna dla uczniów 1 185 939,57 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 185 939,57 zł 
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Rzeszów realizuje zadania z zakresu udzielenia uczniom pomocy materialnej w oparciu o 
przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W ramach tego 
zadania w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wypłacono m.in.: 807 stypendiów 
szkolnych na kwotę 362 758,57 zł, 29 zasiłków szkolnych na kwotę 11 215 zł. Ponadto w oparciu o 
kryteria zawarte w Uchwale Nr XXXII/509/2008 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie Programu 
Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa 
Nr V/1092/2010, wypłacono 644 stypendia za dobre wyniki w nauce na kwotę 715 686,00 zł oraz 
93 stypendia za wybitne osiągnięcia na kwotę 96 280 zł. 
 
 
Szkolne schroniska młodzieżowe 26 286,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 26 286,00 zł 
 
Na terenie Miasta funkcjonuje Schronisko Młodzieżowe Polskiego Towarzystwa Schronisk 
Młodzieżowych. Zapewnia ono 50 miejsc noclegowych. Prawo do korzystania ze schroniska przez 
cały rok przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz 
członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Schronisko otrzymuje dotację z 
budżetu Miasta, która pozwala pokryć wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem 
placówki. 
 
 
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 397 676,54 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 397 676,54 zł 
 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim 
upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki w I półroczu korzystało średnio 67 
podopiecznych. 
Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki. 
 
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 514,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 6 514,00 zł 
 
Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych 
z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 
 
 
Pozostała działalność 1 592 859,41 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 592 859,41 zł 
 
Środki te przeznaczono m. in. na: 
• wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14, 
• refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej 

oświacie, 
• ZFŚS dla nauczycieli i emerytów, 
• inne wydatki jak np.: konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia 

biurowe, 
• zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską, 
• realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych. 
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Projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych: 
1.  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, poddziałanie 9.1.2. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizowanych jest 11 projektów w 9 
szkołach. Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjenci otrzymują środki, które pochodzą 
w 85 % z Europejskiego Funduszu Spójności oraz 15 % w ramach współfinansowania 
krajowego – z budżetu państwa. 

2. Młodzieżowy Dom Kultury jest w trakcie realizacji projektu pn. „Ochrona dziedzictwa 
kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny – tradycja, 
współczesność, przyszłość” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Program jest finansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych Miasta. 

 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Doposażenie sal MDK w Rzeszowie –  
„Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów  
Zemplina i Rzeszowszczyzny – tradycja, współczesność, przyszłość” 0,00 zł 
 
Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Środki przekazywać będzie partner wiodący tj. Słowacja 
na podstawie raportu z postępów realizacji projektu. 
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 128 146,64 zł 
 
Wydatki bieżące – 11 392 138,91 zł 
Wydatki majątkowe – 12 736 007,73 zł 
 
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13 271 881,17 zł 
 
Wydatki bieżące – 574 013,54 zł 
 
Powyższe środki przeznaczone zostały na: 
 
Dotacje przedmiotowe dla: 

− Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ”EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 
104 755,95 zł 

− Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych  ”GO-KOM” Sp. z o.o. w 
Boguchwale – 37 094,32 zł 

 
Dotacje te są przeznaczone na dopłaty do ceny m3 ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa 
domowe położone na terenie Miasta, a obsługiwane przez ww. zakłady.  
 
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej 
 
Miasto posiada 300 169,85 mb kanalizacji deszczowej i jedną przepompownię wód melioracyjnych 
i opadowych. W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.: 

− mechaniczne czyszczenie kanalizacji deszczowej, 
− ręczne czyszczenie krytego odcinka potoku Mikośka, 
− usuwanie skutków roztopów śniegu i wysokich opadów, 
− czyszczenie, odśnieżanie i odladzanie krat,  
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− koszty obsługi przepompowni wód melioracyjno-opadowych przy ul. Nowoprojektowanej, 
− remont kanalizacji deszczowej – wymiana przykanalika w ul. Lenartowicza i Chrobrego, 
− remonty 10 szt. studni i 5 szt. wpustów ulicznych, 
− analizy wód opadowych,  
− opłaty za wody opadowe odprowadzane kolektorami deszczowymi. 

 
Potoki i rowy 
 
Przeprowadzono konserwacje rowów i potoków na terenie Miasta polegające na: 

− koszeniu skarp rowów i potoków, 
− usuwaniu zatorów i zanieczyszczeń, 
− odmulaniu dna cieków i przepustów, 
− wywozu skoszonych traw oraz odpadów i nieczystości, 
− bieżącym utrzymaniu tablic informacyjnych. 

 
Ponadto opracowano aktualizację programu rozwoju kanalizacji deszczowej dla Miasta Rzeszowa 
obejmującą tereny przyłączone: Budziwój, Miłocin, Biała i Zwięczyca.  
 
Wydatki majątkowe  – 12 697 867,63 zł 
 
Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12-D1 
wraz z dojazdem od  ul. Gen. Kustronia 62 488,91 zł 
 
W ramach powyższych środków wybudowano wjazdy na parkingi. Zadanie zostało zakończone, 
dokonano odbioru końcowego. 
 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II 256 200,00 zł 
 
Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej φ 500 o długości 250 m. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla „Pustek” - projekt   0,00 zł 
 
Po zmianie warunków wydanych przez MPWiK opracowano skorygowaną koncepcję przebiegu 
kanalizacji. Trwa uzyskiwanie dodatkowych umów użyczenia oraz opracowywanie nowych 
materiałów do decyzji lokalizacyjnej. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka – etap III i IV 6 000,00 zł 
 
W I półroczu br. przygotowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Ługowej, Brackiej, Dębickiej, Pańskiej, Świdrówka i 
Magórskiej. Płatność za dokumentację projektową nastąpi w sierpniu br. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Iwonickiej do ul. Witosa - projekt 0,00 zł 
 
W marcu złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinków nie 
objętych planem zagospodarowania przestrzennego. Po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji 
zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 0,00 zł 
 
Zadanie to wchodzi w skład projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
miasta Rzeszowa”, który został zgłoszony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 
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W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 
którego wybrano wykonawcę robót. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych – etap IV 0,00 zł 
 
W ramach tej inwestycji wykonano 300 mb kanalizacji grawitacyjnej φ 200. Płatność nastąpi w 
lipcu. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej  0,00 zł 
 
Zadanie to wchodzi w skład projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
miasta Rzeszowa”, który został zgłoszony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 
Wykonano dokumentację projektową, za którą płatność nastąpi w lipcu. Roboty rozpoczną się w 
sierpniu br. 
 
Budowa szaletu na bulwarach - projekt   0,00 zł 
 
Wystąpiono z wnioskiem do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków technicznych przyłącza 
energii elektrycznej. Po ich otrzymaniu zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji o lokalizacji 
celu publicznego. 
 
Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków przy ul. Ustrzyckiej 119 486,80 zł 
 
Wykonano 350 mb kanalizacji grawitacyjnej φ 200-315, przepompownię ścieków i zasilanie 
energetyczne przepompowni. Płatność za roboty zafakturowane w czerwcu, nastąpi w II półroczu. 
 
Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja –  
od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej 385 530,22 zł 
 
Wybudowano magistralę wodociągową z rur PE φ 315 o długości 506 m. 
 
Odbudowa i regulacja potoku Matysówka 0,00 zł 
 
Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa   10 000,00 zł 
 
Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji 
deszczowej. 
 
Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej  0,00 zł 
 
W I półroczu br. uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja nie jest 
ostateczna. 
 
Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części 
miasta Rzeszowa 3 306 620,89 zł 
 
Z powyższych środków sfinansowano budowę sieci kanalizacji deszczowej φ 1400 o długości 
500 m oraz wymianę sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych na PVC φ 300 – 400 o długości 
222 m. 
 
Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina –  
prace przedprojektowe  0,00 zł 
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Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podkarpackim zostanie wykonane studium 
programowo-przestrzenne dla zlewni potoku Młynówka. 
 
Odwodnienie rejonu ulicy bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza 0,00 zł 
 
W kwietniu uzyskano pozwolenie na budowę. Decyzja nie jest ostateczna. 
 
Odwodnienie terenu w rejonie ulic: Kowalskiej, Bednarskiej i Rolniczej - projekt 0,00 zł 
 
Z uwagi na konieczność skoordynowania prac projektowych dotyczących tej inwestycji z projektem 
w zakresie przebudowy ulicy Kowalskiej, Bednarskiej i Rolniczej, przetarg na wyłonienie 
wykonawcy dokumentacji zostanie ogłoszony w lipcu br. 
 
Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie 0,00 zł 
 
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta 22 czerwca 2010 r. W związku z tym 
jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br. 
 
Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
w rejonie zlewni potoku Mikośka  72,80 zł 
 
Wykonano 30 mb kanalizacji sanitarnej φ 160 z rur PVC i PE. W czerwcu roboty zakończono i 
odebrano protokołem odbioru końcowego. Płatność za wykonane roboty nastąpi w lipcu 2010 r. 
 
Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5 0,00 zł 
 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2010 r. 
 
Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta 26 043,83 zł 
 
Ze środków tych sfinansowano odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Dekerta. Roboty zostały 
zakończone i odebrane. 
 
Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej 0,00 zł 
 
W I półroczu 2010 r. wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC φ 160 o długości 54 m oraz 
φ 200 - 31 m. Płatność za wykonane roboty nastąpi w lipcu br. 
 
Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 5 941 353,32 zł 
 
Zadanie zostało zakończone. Powyższa kwota to środki otrzymane z Funduszu Spójności w 
wyniku rozliczenia końcowego umowy na dofinansowanie. 
 
Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na osiedlu Biała - projekt 104,60 zł 
 
Kwota ta została wydatkowana na uzyskanie wyrysu z mapy zasadniczej i ewidencyjnej. 
 
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 8 Marca 0,00 zł 
 
W ramach tej inwestycji wykonano regulację studzienek kanalizacyjnych oraz ułożono chodnik i 
nawierzchnię drogi z kostki brukowej. Roboty wykonano i odebrano w czerwcu br., płatność 
nastąpi w II półroczu. 
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Przebudowa kanału deszczowego Φ 600-900 wzdłuż ulicy Siemiradzkiego 80,44 zł 
 
Przygotowywane jest porozumienie pomiędzy Gminą Miastem Rzeszów a „Domres” Sp. z o.o. w 
Rzeszowie w sprawie wspólnej realizacji tej inwestycji. 
 
Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej 0,00 zł 
 
Sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej dla II etapu inwestycji. Płatność nastąpi w 
lipcu 2010r. Złożono wniosek o pozwolenie na przebudowę. 
 
Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie  1 220 000,00 zł 
 
Zadanie to wchodzi w skład projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
miasta Rzeszowa”, który został zgłoszony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 
W I półroczu 2010 r. wykonano sieć kanalizacji sanitarnej φ 300 mm o długości 700 mb, φ 250 mm 
- 100 mb, φ 200 mm - 550 mb i φ 160 mm - 133 mb. 
 
Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka w Rzeszowie  41 602,00 zł 
 
Opracowano dokumentację projektową – projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys i szczegółową 
specyfikację techniczną - na sieć kanalizacji sanitarnej na os. Słocina. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Niepodległości  0,00 zł 
 
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta 22 czerwca 2010 r. W związku z tym 
jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Litewskiej 0,00 zł 
 
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta 22 czerwca 2010 r. W związku z tym 
jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego 183 000,00 zł 
 
Wykonano 576 mb sieci kanalizacji sanitarnej φ 200 mm. Roboty zostały zakończone i odebrane 
protokołem końcowym.  
 
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Św. Marcina i Św. Faustyny 351 604,00 zł 
 
Środki te pokryły koszty budowy sieci wodociągowej z rur PE φ 50 mm o długości 98 m, φ 63 mm - 
153 m i φ 110 mm - 1452 m. 
 
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej 0,00  zł 
 
Podpisano umowę z wykonawcą robót, które rozpoczną się w II półroczu br. 
 
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. M. Filipa 0,00  zł 
 
Przygotowywany jest wniosek do Wydziału Architektury o przeniesienie pozwolenia na budowę na 
Gminę Miasto Rzeszów. 
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Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Piwonii 66 911,72 zł 
 
Wykonano 95,5 m sieci kanalizacji sanitarnej φ 200 mm oraz 113 m sieci wodociągowej φ 110 mm. 
Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem końcowym. 
 
Sieć wodociągowa przy ul. Michlewskiej 54 110,25 zł 
 
Kwota ta pokryła koszty budowy sieci wodociągowej φ 110 o długości 304 m. Roboty zostały 
zakończone i odebrane protokołem końcowym. 
 
Sieć wodociągowa przy ul. Strzelców 0,00 zł 
 
W I półroczu została zawarta umowa na wykonanie robót. 
 
Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej 0,00 zł 
 
Przygotowywany jest wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na realizację zadania. 
 
Sieć wodociągowa w rejonie ul. Senatorskiej 0,00 zł 
 
W maju zawarta została umowa na wykonanie robót. Przekazano plac budowy. Roboty będą 
prowadzone w II półroczu br. 
 
Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej 
przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego 0,00 zł 
 
Przygotowywany jest wniosek do Wydziału Architektury o przeniesienie pozwolenia na budowę na 
Gminę Miasto Rzeszów. 
 
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko, prace przedprojektowe 0,00 zł 
 
Przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy.  
 
Uzbrojenie terenu dla osiedla „Staromieście – Ogrody” 22 154,11 zł 
 
Zadanie to jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Lokatorsko-Własnościową. 
W I półroczu br. dokonano odbioru robót prowadzonych w II półroczu 2009 r. i na początku br. 
Dokonana została płatność za wykonane prace. 
Po uaktualnieniu dokumentacji projektowej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ZODIAK” będzie 
ogłoszony przetarg na realizację kolejnej części tej inwestycji - uzbrojenia w rejonie budynków  
9 i 10. 
 
Uzbrojenie terenu dla zabudowy mieszkalno-usługowej  
przy zbiegu ul. E. Kwiatkowskiego i Al. Powstańców Warszawy 0,00 zł 
 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Metalowiec”. 
 
Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka 220,00 zł 
 
Roboty zaplanowane na ten rok będą wykonane zgodnie z umową tj. do końca listopada br., po 
zakończeniu przez SM PROJEKTANT robót montażowych przy budynku mieszkalnym. 
Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Projektant”. 
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Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej 17,45 zł 
 
W I półroczu zawarta została umowa z wykonawcą robót i przekazano plac budowy. Zakupiono 
dziennik budowy. Roboty budowlane zostaną wznowione na początku lipca, po otrzymaniu 
zamówionych przez wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji robót.  
Zadanie jest realizowane ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej Miastu przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. 
 
Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 540 065,40 zł 
 
Wykonano sieć wodociągową o długości 470 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej φ 200 o długości 
500 m. Ponadto w drodze przetargu wybrano wykonawcę robót kolejnej części tej inwestycji. 
Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Projektant”. 
 
Wykonanie kanalizacji deszczowej Φ 200 w ul. bocznej Tarnowskiej 15 250,00 zł 
 
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano sieć kanalizacji deszczowej φ 200 o 
długości 84 m. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego. 
 
Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina  
w rejonie Powstańców Śląskich 29 767,00 zł 
 
Wykonawca odstąpił od wykonania umowy 30.04.2010 z powodu braku możliwości zrealizowania 
inwestycji zgodnie z dokumentacją. Na kolizyjne odcinki wodociągu została opracowana 
dokumentacja zamienna, według której po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu zostaną 
dokończone roboty zamykające pierścień wodociągowy. W celu wyłonienia wykonawcy robót 
zostały przygotowane materiały do ogłoszenia przetargu. 
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz koszty opracowania 
dokumentacji projektowej – projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
Wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ul. Nowoprojektowanej i Załęskiej 0,00 zł 
 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. 
 
Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe 
odprowadzane do potoku Mikośka 59 183,89 zł 
 
Wykonano urządzenia oczyszczające na wylotach kanalizacji deszczowej nr 231 i 239. Roboty 
zostały zakończone i odebrane. 
 
Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe 
odprowadzane do potoku Rudka 0,00 zł 
 
Trwają prace projektowe dotyczące wykonania urządzenia oczyszczającego na kanale z wylotem 
nr 359 do potoku Rudka. 
Ponadto wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na budowę urządzeń na 
kanale z wylotem nr 365. 
 
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Olszynek - projekt 0,00 zł 
 
W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. 
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Oczyszczanie miasta 573 372,90 zł 
 
Wydatki bieżące – 573 372,90 zł 
 
Prace z zakresu utrzymania porządku w Mieście obejmowały: 

 opróżnianie koszy ulicznych (ok. 1000 szt.), 
 oczyszczanie jezdni o łącznej powierzchni 2 127 082 m2, 
 oczyszczanie chodników o łącznej powierzchni 636 424 m2, 
 oczyszczanie 39 686 m2 parkingów, 
 zastępczy wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości, 
 utrzymanie nieczynnego składowiska odpadów w Woli Zgłobieńskiej, 
 interwencyjną zbiórkę rzeczy zalanych w czasie powodzi na terenie Rzeszowa. 

 
 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 064 176,42 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 064 176,42 zł 
 
Środki powyższe przeznaczono m.in. na: 

 bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj.: koszenie traw, ścinanie i cięcia 
pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia, utrzymanie i pielęgnację roślin w kwietnikach 
sezonowych, opróżnianie koszy i zbieranie zanieczyszczeń z terenu parków i zieleńców; 

 nasadzenia drzew i krzewów na terenie Ogródka Jordanowskiego i Parku Aktywnego 
Wypoczynku; 

 remont chodników na terenach zieleni miejskiej; 
 zimowe utrzymanie alejek w parkach i zieleńcach; 
 remont sceny w Parku Kultury i Wypoczynku nad Wisłokiem; 
 remont fontanny przy ul. Dąbrowskiego (płatność w lipcu); 
 dostawę i montaż poręczy ochronnych zabezpieczających ciąg pieszo-rowerowy nad 

Wisłokiem - Olszynki. 
 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap I, II 0,00 zł 
 
Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie nastąpi w lipcu br.  
 
Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Lubomirskich 0,00 zł 
 
Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji fontanny wraz z zagospodarowaniem 
terenu. 
 
Budowa i doposażanie placów zabaw 0,00 zł 
 
W ramach tego zadania wyposażono place zabaw w 80 nowych elementów. Zadanie zostało 
zrealizowane i zafakturowane, z terminem płatności w lipcu 2010 r. 
 
Budowa parku na terenie os. Baranówka 0,00 zł 
 
Trwa opracowywanie koncepcji budowy parku. 
 
Budowa parku przy kąpielisku na Żwirowni - dokumentacja 0,00 zł 
 
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. 
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Budowa pomnika pn. „Drabina do nieba” przy ul. Krakowskiej 0,00 zł 
 
Inwestycja znajduje się na etapie przygotowania materiałów. Trwają rozmowy mające na celu 
doprecyzowanie miejsca lokalizacji pomnika. 
 
Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych 0,00 zł 
 
Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz 
opracowanie studium wykonalności. Studium wykonalności umożliwi złożenie wniosku o 
dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą 0,00 zł 
 
Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz 
opracowanie studium wykonalności. Studium wykonalności umożliwi złożenie wniosku o 
dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej 0,00 zł 
 
Trwają prace przygotowawcze do złożenia zapytań ofertowych na opracowanie koncepcji parku. 
 
 
Schroniska dla zwierząt 244 422,53 zł 
 
Wydatki bieżące -  244 422,53 zł 
 
Środki te przeznaczono m.in. na: 

 koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” w Rzeszowie przy  
ul. Ciepłowniczej, 

 koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta, 
 zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizacja padłych zwierząt, 
 koszty zabiegów weterynaryjnych, 
 dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta. 

 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” 0,00 zł 
 
W I półroczu br. uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót 
budowlanych. 

 
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg     3 658 591,87 zł 
 
Wydatki bieżące – 3 644 591,87 zł 
 
Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak: 

 koszty zużycia energii elektrycznej, 
 utrzymanie i konserwację opraw, źródeł światła, słupów, kabli zasilających oraz szaf 

oświetleniowych, 
 instalację dodatkowego oświetlenia; 
 montaż i demontaż oświetlenia świątecznego. 
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Wydatki majątkowe – 14 000 zł 
 
Budowa oświetlenia ul. Boczna Dworzysko 0,00 zł 
 
Zawarto umowę na budowę oświetlenia, z terminem realizacji do końca sierpnia br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Hanasiewicza 14 000,00 zł 
 
Zgodnie z umową do 30 września br. przygotowana zostanie dokumentacja na realizację 
inwestycji. W I półroczu zapłacono za część wykonanej dokumentacji. 
 
Budowa oświetlenia ul. Jachowicza 0,00 zł 
 
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji do końca listopada br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej 0,00 zł 
 
Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia jest w trakcie opracowywania. Termin 
zakończenia zgodnie z umową, upływa w listopadzie br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Jazowej 0,00 zł 
 
Wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia. Faktura zostanie zapłacona  
w lipcu br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Kresowej 0,00 zł 
 
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji do końca listopada br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Litewskiej 0,00 zł 
 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu. 
 
Budowa oświetlenia ul. Pańskiej 0,00 zł 
 
Wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia. Termin zapłaty przypada na lipiec br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Potockiego II etap 0,00 zł 
 
Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia jest w trakcie opracowywania. Termin 
zakończenia zgodnie z umową, upływa w listopadzie br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do nr 39g) 0,00 zł 
 
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji do końca listopada br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Sowiej 0,00 zł 
 
Wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia. Termin zapłaty przypada na lipiec br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej 0,00 zł 
 
Trwa przygotowanie materiałów do przetargu na opracowanie dokumentacji w związku z 
poszerzeniem zakresu zadania. 
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Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny 0,00 zł 
 
Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia. Termin zakończenia 
zgodnie z umową, upływa w listopadzie br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha  
(od ul. Betańskiego do granicy miasta z Chmielnikiem) 0,00 zł 
 
Wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia. Faktura zostanie zapłacona w 
sierpniu br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha poniżej pętli autobusowej MPK 0,00 zł 
 
Zawarto umowę na budowę oświetlenia, z terminem realizacji do końca lipca br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Świdrówka 0,00 zł 
 
Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia jest w trakcie opracowywania. Termin 
zakończenia zgodnie z umową, upływa w listopadzie br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej 0,00 zł 
 
Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia. Termin zakończenia 
zgodnie z umową, upływa w listopadzie br. 
 
Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka – III etap 0,00 zł 
 
Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia jest w trakcie opracowywania. Termin 
zakończenia zgodnie z umową, upływa w listopadzie br. 
 
Wykonanie oświetlenia chodnika w parku Słocina  0,00 zł 
 
W ramach tej inwestycji położono 6901 m kabla, ustawiono 11 słupów oświetleniowych oraz 
zamontowano 11 kompletów opraw oświetleniowych z lampą, a także wykonano szafę sterowniczą 
oświetlenia. Zapłata za zrealizowane prace nastąpi w lipcu br. 
 
 
Zakłady gospodarki komunalnej 4 851 581,14 zł 
 
Wydatki bieżące – 4 851 581,14 zł 
 
z tego: 
 
Miejski Zarząd Dróg – 3 014 007,27 zł 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/1259/2010 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2010 r. Miejski Zarząd 
Dróg i Zieleni został przekształcony w Miejski Zarząd Dróg.  
Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy:  

 prognozowanie rozwoju sieci drogowej, 
 opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych, 
 koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście, 
 budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego, 
 oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów. 
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Do 31 maja 2010 r. w zakresie działania jednostki znajdowały się także sprawy związane 
utrzymaniem zieleni miejskiej, które następnie przejęła nowo powołana jednostka – Zarząd Zieleni 
Miejskiej. 
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, 
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem 
jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: opłaty za rozmowy telefoniczne, 
sprzątanie, usługi medyczne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, 
centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism, wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów 
biurowych, części zamiennych do sprzętu oraz biletów MPK dla inspektorów nadzoru.  
 
Zarząd Zieleni Miejskiej – 59 114,91 zł 
 
Zarząd Zieleni Miejskiej został powołany Uchwałą Nr LXXIV/1258/2010 Rady Miasta z dnia 27 
kwietnia 2010 r. Przedmiotem działania tej jednostki budżetowej jest: 

− urządzanie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,  
− utrzymanie czystości miasta,  
− utrzymanie cmentarzy komunalnych. 

Powyższe zadania, dotychczas wykonywane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni oraz Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta, przejęte zostały do realizacji przez utworzoną 
jednostkę z dniem 1 czerwca 2010 r. 
Na kwotę 59 114,91 zł złożyły się wypłata wynagrodzeń za czerwiec, opłata czynszowa za 
wynajęcie pomieszczeń biurowych, odpisy na ZFŚS oraz zakup tzw. podpisu elektronicznego. 
 
Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 1 429 975,83 zł 
 
Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie 
targowisk oraz parkingów na terenie Miasta. 
Z kwoty tej sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania targowisk oraz jednostki, takie m. in. 
jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń 
socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe, w tym zakupy 
energii elektrycznej, sprzątanie i wywóz nieczystości z placów targowych i parkingów. Ponadto 
prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją urządzeń 
znajdujących się na targowiskach oraz nawierzchni targowisk i parkingów.  
 
Zarząd Transportu Miejskiego – 348 483,13 zł 
 
Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i 
zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 
Powyższa kwota pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, tj. wynagrodzenia i 
pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe. 
 
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska 24 550,81 zł 
 
Wydatki bieżące – 24 550,81 zł 
 
Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów obwoźnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 
oraz zbiórki przeterminowanych leków prowadzonej w 15 aptekach na terenie Miasta. 
W I półroczu zebrano 32 szt. świetlówek, 58 kg baterii, 23 kg środków ochrony roślin, 610 kg 
rozpuszczalników, farb i lakierów, 61 kg środków chemicznych typu domowego, 85 kg opakowań 
po farbach i lakierach oraz 1377 kg przeterminowanych leków. 
 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
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Zakupy inwestycyjne  0,00 zł 
 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu. 
 
Zakupy inwestycyjne dla KM PSP 0,00 zł 
 
W II półroczu zakupiony zostanie sprzęt do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego i wodnego. 
 
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  179 891,06 zł 
 
Wydatki bieżące – 179 891,06 zł 
 
Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki surowców wtórnych 
tj. opróżnianie, mycie i remont pojemników do selektywnej zbiórki, a także transport surowców do 
zakładów przetwórczych. 
W I półroczu zebrano 265 ton stłuczki szklanej bezbarwnej i 181 ton kolorowej, 278 ton plastiku 
oraz 345 ton makulatury. 
 
 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 0,00 zł 
 
Środki w wysokości 150 000,00 zł zostały zaplanowane na odtworzenie zalanych przez powódź 
obiektów: Parku Aktywnego Wypoczynku, Olszynek i terenu nad Zalewem. Zadanie jest w trakcie 
realizacji. 
 
 
Pozostała działalność 259 678,74 zł 
 
Wydatki bieżące – 235 538,64 zł 
 
Dotacja celowa dla Związku Komunalnego Wisłok na realizację projektu pn. 
"Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok" 39 013,00 zł 
 
Środki te zostały przekazane do Związku Komunalnego „Wisłok” na realizację projektu pn. 
„Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” na lata 2009-2010, w 
ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowiącego element 
programu edukacji dla zrównoważonego rozwoju pn. „Ochrona Dorzecza Wisłoka”. 
 
Studnie publiczne 47 000,00 zł 
 
Miasto posiada 187 awaryjnych studni publicznych. 
W ramach poniesionych środków finansowych wykonano: 

 zabezpieczenia 3 studni, 
 montaż i demontaż dźwigni 183 studni, 
 naprawy 21 studni związane z wymianą ich części składowych. 

 
Szalety miejskie  81 709,05 zł 
 
Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szaletów kontenerowych oraz wynajem 
kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych przez Urząd Miasta. 
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Ponadto w styczniu zapłacono fakturę z grudnia ubiegłego roku za utrzymanie szaletów stałych. W 
bieżącym roku koszty utrzymania szaletów stałych będzie ponosił dzierżawca. 
 
Pozostałe wydatki  34 960,49 zł 
 
W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.:  

 rozbiórkę muru ogrodzeniowego terenu Szpitala Miejskiego od strony ul. Lubelskiej wraz z 
wywozem gruzu oraz uporządkowaniem terenu, 

 wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, 
 różne opłaty. 

Ponadto uzupełniono i zaktualizowano dokument pt. „Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w 
Rzeszowie”. Faktura za wykonane opracowanie zostanie zapłacona w lipcu. 
 
Dekoracja Miasta 32 856,10 zł 
 
Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond podczas świąt i 
imprez, m. in. z okazji rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli, rocznicy śmierci Jana Pawła II, 
katastrofy pod Smoleńskiem, świąt 1 i 3 Maja, Dnia Zwycięstwa i innych. 
 
Wydatki majątkowe – 24 140,10 zł 
 
Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 300,13 zł 
 
Została wydana decyzja środowiskowa na budowę targowiska. Z uwagi na projektowaną drogę od 
ul. Rejtana do ul. Ciepłowniczej zmieniła się koncepcja zagospodarowania targowiska. W III 
kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. 
 
Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa 23 839,97 zł 
 
Ze środków tych sfinansowano wykonanie i montaż 8 szt. słupów ogłoszeniowych. 
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 329 052,05 zł  
 
Wydatki bieżące – 7 796 096,05 zł 
Wydatki majątkowe – 532 956,00 zł 
 
 
Teatry 1 764 112,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 764 112 ,00 zł 
 
Teatr „Maska” – 1 724 112,00 zł 
 
Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji podmiotowej dla Teatru „Maska”. 
Przeznaczona została na pokrycie kosztów działalności statutowej Teatru oraz na organizację 
„Carpathia Festival”. 
W I półroczu Teatr przygotował premiery dwóch spektakli, w sumie w repertuarze znajdowało się 
11 przedstawień. Teatr brał udział w festiwalach w kraju i zagranicą, a także był organizatorem 
Przeglądu Teatrów Ożywionej Formy – Maskarada oraz współorganizatorem, wraz z Rzeszowskim 
Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych Pełna Kultura, projektu „Scena Otwarta”, prezentującego 
różne formy przedsięwzięć artystycznych. 
Ponadto pracownicy teatru prowadzili lekcje i warsztaty teatralne, a w Galerii odbywały się 
wystawy rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy Teatrze Muzeum Lalek Teatralnych 
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prezentowano wystawy lalek, elementów scenografii, projektów scenograficznych oraz zdjęć ze 
spektakli. 
W dniach 19 – 23 maja odbył się VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Carpathia Festival” 
Rzeszów 2010. W konkursie udział wzięły zespoły i soliści z Polski, Węgier, Włoch, Francji, 
Ukrainy, Słowacji, Czech, Łotwy, Bułgarii, Mołdawii, Serbii, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Rumunii, 
Hiszpanii, Norwegii i Niemiec. Festiwalowi towarzyszyły imprezy i koncerty plenerowe. Wstęp na 
wszystkie imprezy, które odbywały się na Rynku w Rzeszowie był bezpłatny. 
 
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego  
na organizację spektaklu – 40 000,00 zł 
 
Środki te zostały przekazane dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację 
spektaklu teatralnego pt. ”Czerwona ruta”, który zostanie wystawiony przez Teatr im. Wandy 
Siemaszkowej na Rynku w Rzeszowie.  
 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń  
Teatru Maska w Rzeszowie w związku z rozwojem Muzeum Dobranocek, 
poprawą funkcjonalności oraz zwiększeniem oferty kulturalnej” 0,00 zł 
 
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Trwają prace remontowe w celu przystosowania pomieszczeń Teatru do potrzeb Muzeum. Dotacja 
zostanie wykorzystana w II półroczu br. 
 
 
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100 000,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 100 000,00 zł 
 
Środki te zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego jako pomoc finansowa 
na organizację: 

• Muzycznego Festiwalu w Łańcucie – 60 000,00 zł 
• koncertów muzycznych – 40 000,00 zł 

 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Podkarpackiego  
na dofinansowanie projektu pn. ”Rozbudowa, przebudowa i remont  
budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie” 0,00 zł 
 
Środki zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu br. 
 
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 467 249,26 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 159 124,00 zł 
 
Rzeszowski Dom Kultury - 1 119 124,00 zł 
 
Środki zostały wykorzystane przez domy kultury na prowadzenie działalności kulturalno-
oświatowej, w tym: upowszechnianie sztuki teatralnej, promowanie kultury muzycznej poprzez 
prowadzenie folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz młodzieżowych zespołów rockowych, 
naukę gry na instrumentach, prowadzenie kółek recytatorsko-teatralnych oraz zajęć rytmiczno-
wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, kursy komputerowe, zajęcia 
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rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe oraz zajęcia opiekuńcze w okresie 
ferii zimowych.  
Działalność ta była prowadzona w filiach – Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, 
Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, 
Wilkowyja, Załęże, Budziwój, Club Country – Budziwój. Przygotowania do rozpoczęcia działalności 
mają miejsce w ODK Biała. 
Rzeszowski Dom Kultury był także organizatorem imprez osiedlowych pn. Dni Osiedla. 
Przekazana dotacja pokryła koszty prowadzenia działalności statutowej, utrzymania obiektów oraz 
wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. 
 
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego  
na organizację imprezy pn. "Muzyczne prezentacje Podkarpacia"  - 40 000,00 zł 
 
Środki te przekazano dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertów 
muzycznych oraz występów zespołów folklorystycznych na scenie rzeszowskiego Rynku.  Imprezy 
te będą odbywać się w okresie wakacyjnym. 
 
Wydatki majątkowe – 308 354,59 zł 
 
Modernizacja Domu Kultury na os. Biała 291 274,59 zł 
 
Przeprowadzono remont elewacji i konstrukcji dachowej. Trwają prace związane z remontem 
wentylacji, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, rozbudową istniejącego obiektu, 
remontem posadzek i podłóg oraz sanitariatów i kuchni, a także montażem stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina 0,00 zł 
 
W III kwartale br. zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na 
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 
 
Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa 0,00 zł 
 
W czerwcu zawarto umowę z wykonawcą robót.  
 
Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka 17 080,00 zł 
 
Opracowano koncepcję programowo-architektoniczno-przestrzenną przebudowy i rozbudowy 
obiektu. 
 
 
Galerie i biura wystaw artystycznych 560 094,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 560 094,00 zł  
 
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa -  128 310,00 zł 
 
Przekazana dotacja przeznaczona została na działalność statutową placówki związaną z 
organizowaniem wystaw. 
W I półroczu br. zostało zorganizowanych 14 wystaw, w tym  4 o zasięgu międzynarodowym,  
2 - ogólnopolskim i 8 - lokalnym. Opracowano i wydrukowano zaproszenia na wernisaże i afisze.  
Galeria zorganizowała również konkurs fotograficzny. 
Poza działalnością wystawienniczą w Galerii odbyło się 8 spotkań autorskich. 
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Biuro Wystaw Artystycznych  - 431 784,00 zł 
 
Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych 
artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych. 
Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą propagującą profesjonalną 
twórczość plastyczną, eksponowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając możliwość 
rzeszowskiej publiczności spotkania z artystami i ich twórczością z zagranicy, z różnych miast 
Polski, regionu i Rzeszowa. 
W I półroczu br. odbyło się 17 wystaw o charakterze premierowym, w tym 8 prezentujących 
malarstwo, 2 – rzeźbę, 1 – grafikę i 6 o charakterze interdyscyplinarnym. 
Istotną rolę w działalności BWA pełni Galeria  Mała, która jest galerią promocyjną, prezentującą 
młodych, debiutujących artystów. W I półroczu br. prezentowało tu swoje wystawy troje młodych 
artystów.  
Biuro, współpracując ze związkami twórczymi, uczestniczyło w organizacji kilku imprez m.in. 
„Biennale Związku Polskich Artystów Plastyków” oraz Ogólnopolski Plener Malarski Kolbuszowa. 
BWA organizowało także imprezy dla dzieci i młodzieży, w tym „Podkarpacki Przegląd Plastyki 
Dzieci i Młodzieży”, zajęcia plastyczne i profesjonalny kurs rysunku. 
Środki przekazane placówce, w formie dotacji, zabezpieczyły wydatki osobowe i rzeczowe 
związane z działalnością tej instytucji kultury. 
 
 
Pozostałe instytucje kultury 917 000,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 917 000,00 zł  
 
Estrada Rzeszowska -  917 000,00 zł 
 
Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę 
Rzeszowską, takich jak: Sylwester 2009, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Osiedla,  
RzeszUFF Weekend, Dni Rzeszowa, Galicja Festiwal. 
Estrada jest administratorem sceny na Rynku i ponosi koszty związane z jej obsługą i bieżącym 
utrzymaniem tj. wynagrodzenia dla pracowników, materiały do obsługi i konserwacji, koszty energii 
elektrycznej, utrzymania porządku itp. 
 
 
Biblioteki 1 414 050,00 zł 
 
Wydatki bieżące –  1 414 050,00 zł 
 
Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań 
własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 17 filii miejskich.  
 
 
Muzea 134 998,00 zł 
 
Wydatki bieżące –  134 998,00 zł 
 
Muzeum Dobranocek – 124 998,00 zł 
 
Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami 
dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na 
wystawy zewnętrzne.  
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W I półroczu dokonano opracowania zbiorów, inwentaryzacji, renowacji i zakupów muzealiów. 
Ponadto pozyskano eksponaty od darczyńców, wśród których znaleźli się Studio Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz Wanda Chotomska. 
Przekazana w I półroczu br. dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności 
Muzeum, utrzymanie obiektu oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. 
 
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego  
na organizację imprezy pn. „Noc Muzeów” – 10 000,00 zł 
 
Środki te przekazano na organizację cyklicznej imprezy o zasięgu ogólnoeuropejskim, która odbyła 
się w Rzeszowie 15 maja br. 
 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 642 089,37 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 417 487,96 zł 
 
Środki w kwocie 1 348 500,00 zł przekazano na dofinansowanie, w formie dotacji celowych, prac w 
zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzonych przez instytucje niezaliczane do sektora 
finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta, z tego dla: 

• Diecezji Rzeszowskiej na konserwację zabytków    
w Muzeum Diecezjalnym 13 500,00 zł 

• Konwentu OO. Bernardynów w Rzeszowie (zespół klasztorny) 
 na remont i konserwację budynku klasztoru  1 200 000,00 zł 
• Parafii p.w. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie na prace  
 remontowo-konserwatorskie dzwonnicy kościoła farnego 135 000,00 zł 

 
Ponadto pokryto koszty konserwacji przedmiotów artystycznych stanowiących wyposażenie 
ekspozycji historycznej w podziemnej trasie turystycznej oraz zapłacono odsetki od środków 
przekazanych z naruszeniem procedur przetargowych na dofinansowanie projektu pn. ”Realizacja 
II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego. 
 
Wydatki majątkowe – 224 601,41 zł 
 
Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty  
Rynku Staromiejskiego – zwrot dotacji 224 601,41 zł 
 
Kwota ta została naliczona przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki jako zwrot środków pobranych z 
naruszeniem procedur przetargowych na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. 
 
Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności 0,00 zł 
 
Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz 
opracowanie studium wykonalności. Studium wykonalności umożliwi złożenie wniosku o 
dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Rewitalizacja zabytkowego Parku na Osiedlu Słocina 0,00 zł 
 
Trwają czynności mające na celu ujęcie rewitalizacji parku w projekcie unijnym i dofinansowanie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
Pozostała działalność 329 230,09 zł 
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Wydatki bieżące – 329 230,09 zł 
 
Powyższą kwotę przeznaczono na: 
 
Imprezy kulturalne w mieście, z tego m.in.: 
 uroczystości patriotyczne i rocznicowe: Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi, rocznica 

zakończenia II wojny światowej, rocznica śmierci  L. Lisa -Kuli, rocznica śmierci Jana Pawła II, 
 Parada Historyczna, 
 uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej (telebim na Rynku), 
 wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa, 
 nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i Dnia Bibliotekarza. 

 
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 223 600,00 zł,  
z tego: 
 
na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie 97 000,00 zł dla: 
• Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej     17 000,00 zł 
• Parafii rzymsko-katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Katedra  15 000,00 zł 
• Stowarzyszenia Studenckiego „Rotunda” 4 000,00 zł 
• Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Rzeszów 11 000,00 zł 
• Stowarzyszenia Wspierania Młodych Talentów  „Łowcy Pereł”  7 000,00 zł 
• Stowarzyszenia Sztuki Estradowej „Estrada” 5 000,00 zł 
• Fundacji Szkolnictwa Muzycznego 1 000,00 zł 
• Tanecznego Klubu Sportowego „Gasiek” 5 000,00 zł 
• Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wieczernik” 2 000,00 zł 
• Uniwersyteckiego Forum Przedsiębiorczości 30 000,00 zł 
 
na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych 31 500,00 zł dla: 
• Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 3 000,00 zł 
• Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 1 500,00 zł 
• Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „Ślad”   5 500,00 zł 
• Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie 6 000,00 zł 
• Stowarzyszenia Folklorystycznego „Karpaty” 5 000,00 zł 
• Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” 3 500,00 zł 
• Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA”  5 000,00 zł 
• Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia 2 000,00 zł 
 
na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym 
dla zespołów rzeszowskich 20 600,00 zł dla: 
• Stowarzyszenia Przyjaciół Szałamaistek i Marżoretek 500,00 zł 
• Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny” 4 500,00 zł 
• Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”  1 000,00 zł 
• Stowarzyszenia Folklorystycznego „Karpaty”  2 200,00 zł 
• Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa 1 500,00 zł 
• Stowarzyszenia Sztuki Estradowej „Estrada” 6 500,00 zł 
• Stowarzyszenia Gimnazjum Nr 8 2 500,00 zł 
• Tanecznego Klubu Sportowego „Gasiek”  1 900,00 zł 
 
na organizację plenerów i innowacyjnych warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz 
fotograficznych, połączonych z realizacją wystaw w rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki i nauki 
20 000,00 zł dla: 
• Polskiego Związku Głuchych, Zarząd Oddziału Podkarpackiego  12 000,00 zł 
• Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa 1 300,00 zł 
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• Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Przedsiębiorczości,  
 Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR 6 700,00 zł 
 
na organizację wystaw w zakresie plastyki, grafiki, fotografii, filatelistyki itp. 22 000,00 zł dla: 
• Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział Rzeszowski 5 500,00 zł 
• Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR 12 900,00 zł 
• Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa  3 600,00 zł 
 
na pomoc w organizacji imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturalne miasta i regionu, 
w tym w imprezach patriotycznych i jubileuszowych 32 500,00 zł dla: 
• Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie 10 500,00 zł 
• Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Bandoska 10 000,00 zł 
• Stowarzyszenia Sztuki Estradowej „Estrada” 6 000,00 zł 
• Stowarzyszenia Kulturalnego ART.MOTIVE 6 000,00 zł 
 
Wydatki majątkowe – 0,00 zł 
 
Podkarpackie Centrum Kongresowo-Wystawiennicze 0,00 zł 
 
Analiza proponowanych lokalizacji Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego i przyjętego przez 
Radę Miasta Rzeszowa Planu Zagospodarowania Przestrzennego wykazała, że realizacja 
inwestycji w proponowanych lokalizacjach byłaby znacznie droższa niż zakładano. W związku z 
tym planowanie inwestycji przerwano. 
 
 
Kultura fizyczna i sport   2 456 569,73 zł 
 
Wydatki bieżące – 2 281 445,37 zł 
Wydatki majątkowe – 175 124,36 zł 
 
 
Obiekty sportowe 43 060,77 zł 
 
Wydatki bieżące – 12 344,37 zł 
 
Kwota ta zabezpieczyła wynagrodzenie dla animatorów sportu, zatrudnionych w ramach projektu 
„Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5, Nr 13 i Nr 25 oraz IV Liceum 
Ogólnokształcącym. 
 
Wydatki majątkowe – 30 716,40 zł 
 
Budowa basenu pełnowymiarowego w Rzeszowie - projekt 18 300,00 zł 
 
Opracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, przygotowano materiały do decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uprawomocnieniu decyzji środowiskowej zostanie 
wznowione postępowanie związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. 
 
Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 5 w Rzeszowie 793,00 zł 
 
Opracowano dokumentację, wyposażono obiekt w sprzęt przeciwpożarowy oraz wykonano 
oznakowanie. Sporządzono świadectwo energetyczne. Poniesiono koszty związane z 
dopuszczeniem obiektu do użytkowania. 
 
Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 11 w Rzeszowie 404,05 zł 
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Przygotowano wypis i wyrys z ewidencji gruntów. W związku z brakiem dofinansowania  z 
Programu „ Moje boisko - Orlik 2012” – zadanie zostało wstrzymane. 
 
Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 13 w Rzeszowie 793,00 zł 
 
Opracowano dokumentację, wyposażono obiekt w sprzęt przeciwpożarowy oraz wykonano 
oznakowanie. Sporządzono świadectwo energetyczne. Poniesiono koszty związane z 
dopuszczeniem obiektu do użytkowania. 
 
Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie 180,00 zł 
 
Opracowano dokumentację projektową – koncepcję, projekt budowlany i wykonawczy,  kosztorysy, 
przedmiary, szczegółową specyfikację techniczną. 
 
Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 25 w Rzeszowie 793,00 zł 
 
Opracowano dokumentację, wyposażono obiekt w sprzęt przeciwpożarowy oraz wykonano 
oznakowanie. Sporządzono świadectwo energetyczne. Poniesiono koszty związane z 
dopuszczeniem obiektu do użytkowania. 
 
Budowa skateparku w Rzeszowie 0,00 zł 
 
Przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej wraz 
z realizacją w formie zaprojektuj - zbuduj. 
 
Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego 
w Rzeszowie 43,16 zł 
 
Zadanie ujęte jest w Planie Indykatywnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 i będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie, składanego 
przez Miasto.  
W maju br. został ogłoszony przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót. 
 
Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie 0,00 zł 
 
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. 
 
Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego 9 410,19 zł 
 
Wykonano bariery zabezpieczające na stadionie miejskim przy ul. Hetmańskiej. 
 
 
Instytucje kultury fizycznej 1 246 910,36 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 102 548,00 zł 
 
Środki te zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej dla Rzeszowskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Głównym i podstawowym zadaniem Ośrodka jest tworzenie odpowiednich warunków 
do działalności rekreacyjnej i sportowej w mieście oraz propagowania tej działalności.  
ROSiR jest zakładem budżetowym, który dochody pozyskuje głównie z odpłatności za korzystanie 
z obiektów sportowych.  
Dotacja przekazana z budżetu Miasta stanowiła dofinansowanie do kosztów utrzymania 
i funkcjonowania obiektów sportowych, takich jak: kryta pływalnia, kąpieliska i baseny otwarte, hala 
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sportowa i siłownia, lodowisko, korty tenisowe, Skate-Park oraz Regionalne Centrum Sportowo-
Widowiskowe. 
 
Wydatki majątkowe – 144 362,36 zł 
 
Dotacja celowa dla ROSiR na dodatkowe wyposażenie Hali RCSW 0,00 zł 
 
Przyznana dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu. 
 
Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych  
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – etap I 144 362,36 zł 
 
Dotacja została wykorzystana na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy basenów 
otwartych ROSiR. 
 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu     1 166 598,60 zł 
 
Wydatki bieżące – 1 166 553,00 zł 
 
Powyższa kwota przeznaczona została na: 
 organizację imprez sportowo–rekreacyjnych w mieście, m.in.: Polska Biega, Polska na Rowery,  

Turniej Miast Partnerskich w Halowej Piłce Nożnej, Turniej Miast Partnerskich w Koszykówce 
Chłopców, 

 zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla 
zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych przez kluby, związki okręgowe oraz 
uczniowskie kluby sportowe z terenu Rzeszowa, 

 uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Rzeszowa, 
 dofinansowanie imprez organizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe. 

 
Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty 
niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w wysokości 
1 038 000,00 zł, z tego: 
 
Dotacje na kwotę 668 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych 
przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach 
sportowych – sport dzieci i młodzieży dla: 
 

• CWKS „Resovia” 97 000,00 zł 
• ZKS STAL 105 500,00 zł 
• Klubu Sportowego „Przybyszówka” 15 000,00 zł 
• Klubu Sportowego „Junak” 10 000,00 zł 
• Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój” 15 000,00 zł 
• Stowarzyszenia HEIRO FUTSAL Rzeszów 13 000,00 zł 
• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit” 12 500,00 zł 
• Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów 20 000,00 zł 
• Klubu Sportowego „Korona” 15 000,00 zł 
• Akademickiego Klubu Sportowego 30 000,00 zł 
• Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „Orlik” 5 000,00 zł 
• Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO 32 500,00 zł 
• Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego 25 000,00 zł 
• Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego 10 000,00 zł 
• Akademii Karate Tradycyjnego 20 000,00 zł 
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki 5 500,00 zł 
• Szkolnego Klubu Sportowego „Piast 25” 12 500,00 zł 
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• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia” 17 500,00 zł 
• Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Walter” 49 500,00 zł 
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Sportu Dzieci” 5 000,00 zł 
• Klub Pływacki „Sokół” 9 500,00 zł 
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Foxball”  2 500,00 zł 
• Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „Siódemka” 2 000,00 zł 
• Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok” 20 000,00 zł 
• Klubu Sportów Walki „Spartakus” Rzeszów 3 000,00 zł 
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki „SYSTEM” 13 000,00 zł 
• Klubu Sportowego „Polonia” 5 500,00 zł 
• Rzeszowskiego Klubu TAEKWON-DO 12 000,00 zł 
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chow gar kung fu”  2 000,00 zł 
• AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego Sekcja Akrobatyki Sportowej 20 000,00 zł 
• MKS Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 15 000,00 zł 
• Rzeszowskiego Klubu Badmintona 6 000,00 zł 
• Rzeszowskiego Klubu Motocyklowego „RAPTOR” 3 000,00 zł 
• Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa” 3 000,00 zł 
• Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego 4 000,00 zł 
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Punkt Sailing Team” 12 000,00 zł 
• Klubu Sportowych Psich Zaprzęgów „NOME” 2 000,00 zł 
• Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 15 000,00 zł 
• Klub Sportowy „Czarni” Rzeszów 3 000,00 zł 

 
Dotacje na kwotę 370 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych 
przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach 
sportowych – sport seniorski dla: 
 

• CWKS „Resovia” 35 000,00 zł 
• ZKS STAL 35 000,00 zł 
• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit” 10 000,00 zł 
• Klubu Sportowego „Junak” 10 000,00 zł 
• Klubu Sportowego „Przybyszówka” 10 000,00 zł 
• Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój” 10 000,00 zł 
• Klubu Sportowego „Biała” 15 000,00 zł 
• Stowarzyszenia HEIRO FUTSAL Rzeszów 5 000,00 zł 
• Klubu Sportowego „Korona” 15 000,00 zł 
• Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest” 15 000,00 zł 
• Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start” 15 000,00 zł 
• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej 30 000,00 zł 
• Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego 10 000,00 zł 
• ASSECO RESOVIA S.A. 100 000,00 zł 
• SPEEDWAY STAL RZESZÓW S.A. 50 000,00 zł 
• Sportowy Klub Bilardowy Ósemka 5 000,00 zł 

 
Wydatki majątkowe – 45,60 zł 
 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na os. Krakowska Południe 
- Wzgórza Staroniwskie 45,60 zł 
 
Przeprowadzono niwelację terenu. Wybudowano boiska, drogę dojazdową, ścieżki piesze i 
chodniki. Wykonano kanalizację deszczową, odwodnienie boisk, przyłącz energetyczny i 
oświetlenie terenu. Teren został ogrodzony. Wybudowano miejsca parkingowe. Płatność za 
wykonane roboty budowlane nastąpi w  lipcu br. 
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WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNE ZLECONE USTAWAMI 

 
 

 
Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. 
W I półroczu 2010 roku wydatkowano 22 343 752,85 zł.  
 
 
Rolnictwo i łowiectwo 8 265,69 zł 
 
Wydatki bieżące – 8 265,69 zł 
 
 
Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,00 zł 
 
W budżecie Miasta zostały zapisane środki w wysokości 10 000,00 zł na modernizację ewidencji 
gruntów i założenie ewidencji budynków w obrębie 224 Rzeszów – Biała II. Wykorzystanie 
środków nastąpi w II półroczu br. 
 
 
Pozostała działalność 8 265,69 zł 
 
Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów 
postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku. 
   
 
Gospodarka mieszkaniowa 227 946,42 zł 
 
Wydatki bieżące – 227 946,42 zł 
 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 227 946,42 zł 
 
Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania dokumentacji  i przeprowadzenie czynności 
geodezyjnych oraz operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenie i rozstrzygania 
spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, wypłatę odszkodowań  za bezumowne korzystanie  
z działki i wycenę nieruchomości oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego. 
 
 
Działalność usługowa 356 909,49 zł 
 
Wydatki bieżące – 356 909,49 zł 
 
 
Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) 0,00 zł 
 
W  budżecie  została zapisana kwota w wysokości 50 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne 
( nieinwestycyjne). Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu na opracowanie numerycznej 
mapy zasadniczej, modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu 224 
Rzeszów –Biała II. 
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 Nadzór budowlany 356 909,49 zł 
 
Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  
 
 
Administracja publiczna 716 566,57zł 
 
Wydatki bieżące – 716 566,57 zł 
 
 
Urzędy wojewódzkie 654 801,00 zł 
 
Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników 
realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. 
Od lat dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat 
z budżetu samorządowego. 
 
 
Kwalifikacja wojskowa 61 765,57 zł 
 
Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2010 r. 
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 131 040,57 zł 
 
Wydatki bieżące – 131 040,57 zł 
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa  0,00 zł 
 
Środki w wysokości 28 995,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone będą na 
prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców. 
 
 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 131 040,57 zł 
 
Kwota powyższa została wydatkowana na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
 
Obrona narodowa 5 672,39 zł 
 
Wydatki bieżące – 5 672,39 zł 
 
 
Pozostałe wydatki obronne 5 672,39 zł 
 
Środki zostały wykorzystane na  opracowanie dokumentacji oraz zakup materiałów i wyposażenia 
niezbędnego do przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń obronnych. 
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 905 741,01 zł 
 
Wydatki bieżące – 5 905 741, 01 zł 
 
 
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 905 741,01 zł 
 
Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, z tego na wydatki płacowe wydatkowano 
4 604 379,75 zł, na świadczenia  i inne należności wypłacono funkcjonariuszom 680 892,26 zł, na 
wydatki rzeczowe i utrzymanie obiektów straży  przeznaczono 620 469,00 zł. 
 
 
Ochrona zdrowia 21 715,20 zł 
 
Wydatki bieżące  -  21 715,20 zł 
 
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia  
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 21 715,20 zł 
 
Otrzymaną dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia 
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
 
Pomoc społeczna  14 775 453,83 zł 
 
Wydatki bieżące  - 14 775 453,83 zł 
 
 
Ośrodki wsparcia  277 695,19 zł 
 
Dotacja została przeznaczona na działalność: 
 
• Środowiskowego Domu Samopomocy 
    przy ul. Powstańców Styczniowych w wysokości 153 936,33 zł 
 
 Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie 
i rozwijanie przez te osoby umiejętności niezbędnych do życia. Z miejsc korzystalo 27 osób z 
zaburzeniami psychicznymi. 
 
• Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
  i upośledzonymi umysłowo działającego przy MOPS w wysokości 123 758,86 zł 
 
Ośrodek ten rozpoczął działalność w IV kwartale 2009r. Zakres usług świadczonych przez ośrodek 
obejmuje postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do poprawy 
funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji uczestników.  W okresie 
sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 30 osób. 
 
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 111,02 zł 
 
Dotacja została przeznaczona na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie.   
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Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz  
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 13 627 806,58 zł 
 
Kwotę  w wysokości 13 265 471,09 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich 
oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz  
świadczeń z funduszu alimentacyjnego . Wypłacono świadczenia rodzinne  średnio miesięcznie 
dla 6 614 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 855 rodzin. Pozostałe wydatki w 
wysokości 362 335,49 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i 
Funduszu Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń 
Rodzinnych. 
 
 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 15 622,20 zł 
 
Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie 70 osób korzystających z zasiłków rodzinnych,  
 
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 507 484,84 zł 
 
Ze środków tych pokrywane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z ustawą o ochronie 
zdrowia psychicznego. W I półroczu 2010 r. tą formą pomocy zostały objęte osoby z zaburzeniami 
psychicznymi oraz dzieci z autyzmem.  
 
 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 339 734,00 zł 
 
Dotacja została wykorzystana na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku 
powodzi do wysokości 6 000 zł. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 136 
osób. 
 
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 194 441,68 zł 
 
Wydatki bieżące  -194 441,68 zł 
 
 
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 187 520,30 zł 
 
Otrzymana dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz 
z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne 
wydatki rzeczowe. 
 
 
Pomoc dla repatriantów 6 921,38 zł 
 
Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące 
utrzymanie repatrianta. 
 
 
 



 

Budżet 2010 

 

231

 
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ 
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
 
 
 
Działalność usługowa 0,00 zł 
 
Wydatki bieżące – 0,00 zł 
 
 
Cmentarze 0,00 zł 
 
Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 30 000,00 zł zostaną w II półroczu br. przeznaczone 
na utrzymanie mogił wojennych.  
 
 
Administracja publiczna 11 879,70 zł 
 
Wydatki bieżące – 11 879,70 zł 
 
 
Kwalifikacja wojskowa 11 879,70 zł 
 
Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań 
lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych. 
 
 
 
 
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 
 
 
Transport i łączność 103 830,96 zł 
 
Wydatki bieżące – 103 830,96 zł 
 
Na podstawie zawartego porozumienia z gminą Świlcza do budżetu miasta wpłynęły środki na 
pokrycie kosztów bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich, mieszkańców tej gminy.  
 
 
Lokalny transport zbiorowy 103 830,96 zł 
 
 
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0,00 zł 
 
Samorząd Województwa Podkarpackiego, na podstawie zawartego porozumienia, przekaże w II 
połowie roku, dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „ Przygotowanie i realizacja budowy 
drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w 
wysokości 200 000 zł. 
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Oświata i wychowanie 47 642,72 zł 
 

Wydatki bieżące – 47 642,72 zł 
 
 
Przedszkola  47 642,72 zł 
 
Na 2010 r. zostały zawarte porozumienia z gminami: Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, 
Porozumienia te dotyczą refundacji kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z terenu tych gmin, 
a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Rzeszowa.(Przedszkole Publiczne Św. 
Józefa, Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek, Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi im. Bł. Z. Sz. Felińskiego). Średnio 12. dzieci spoza Miasta, 
uczęszczająło do przedszkoli prowadzonych przez Miasto. 
  
Zostały również zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp, Krasne, Chmielnik Tyczyn, 
Boguchwała, Raniżów, Iwierzyce, Błażowa, Hyżne, Trzebownisko, Łańcut , Jarosław, Sędziszów 
Młp, Nowa Dęba, Dębica oraz miasto Łańcut w sprawie refundacji kosztów dotacji za dzieci 
uczęszczające do 9 przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Rzeszowa. 
( Przedszkole Parafialne przy Parafii M.B. Różańcowej, Przedszkole Parafialne przy Parafii 
Świętego Judy Tadeusza, Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”, Prywatne Przedszkole 
„Miś”, Prywatne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”, Niepubliczne Przedszkole 
„Akademia Dziecka”, Niepubliczne Przedszkole „Kajtek” Niepubliczne Przedszkole „Czerwony 
Pomidor”,Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Polsko-Angielskie „Music Garden”). W okresie 
sprawozdawczym do tych przedszkoli uczęszczało średnio 59 dzieci. 
 
Na terenie Miasta funkcjonują także 2 niepubliczne punkty przedszkolne ( „Mały Ambasador”, 
„Dziecięcia Kraina Fantazji” ). Do placówek tych w okresie sprawozdawczym uczęszczało 4 dzieci 
z gmin: Trzebownisko, Krasne, Boguchwała.   
 
 
Pomoc społeczna 775 624,79 zł 
 
Wydatki bieżące – 775 624,79 zł 
 
Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 placówki realizujące zadania w ramach porozumienia (Zespół 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”, Pogotowie 
Opiekuńcze, Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy). 
 
 
Placówki opiekuńczo – wychowawcze 664 708,03 zł 
 
• Pogotowie opiekuńcze 215 644,49 zł 
 
Pogotowie Opiekuńcze jest placówką dla dzieci od 11 do 18 lat. Limit miejsc dla wychowanków 
wynosi 30, w tym 2 miejsca rotacyjne. Jednostka zabezpiecza podopiecznym całodobową opiekę, 
całodzienne wyżywienie, odzież, podręczniki i przybory szkolne, leki i środki higieniczne. W okresie 
od stycznia do czerwca w placówce znalazło opiekę 59 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, 
Kraśnickiego, Sanockiego, Łańcuckiego, Bieszczadzkiego, Niżańskiego, Strzyżowskiego, 
Ropczyczycko- Sędziszowskiego.   
 
• Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
      Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” 449 063,54 zł 
 
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” jest 
placówką wielofunkcyjną. W skład Zespołu wchodzą: Dom Małego Dziecka, Dom dla Dzieci 



 

Budżet 2010 

 

233

i Młodzieży oraz Ośrodek Wsparcia Dziennego. Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych 
sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od urodzenia do 18-go roku życia. Opieka nad dziećmi 
sprawowana jest przez całą dobę. Miejsc statutowych w domu dziecka jest 60, z tego 30% zajmują 
dzieci pochodzące z powiatów:, Łańcuckiego, Ropczycko- Sędziszowskiego, Rzeszowskiego, 
Brzeskiego, Przemyskiego, Lubaczowskiego.  
Środki przekazane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe 
pracowników domu, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wydatki 
rzeczowe związane z prowadzeniem placówki. 
 
 
Rodziny zastępcze 48 609,78 zł 
 
Przepisy ustawy o pomocy społecznej nakładają na powiat właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka, przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponoszenie wydatków na 
jego utrzymanie. W I półroczu 2010 roku z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin, w których 
przebywa 10 dzieci z powiatów: Łańcuckiego, Mieleckiego, Ropczycko- Sędziszowskiego oraz z 
Sulęcina, Tarnowskich Gór, Łodzi, Warszawy, Przemyśla, Tarnobrzega, Krakowa. 
 
 
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  62 306,98 zł 
 
W I półroczu zrealizowano w ośrodku m.in. następujące zadania:  
• zdiagnozowano 233 osoby zgłaszające się do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych 

i zastępczych, 
• przeprowadzono 1 197 konsultacji  dla rodzin i pracowników pomocy społecznej, sądownictwa i 

oświaty, 
• przeszkolono 76 osób z rodzin adopcyjnych i 157 osób z rodzin zastępczych, 
• przeprowadzono na zlecenie sądów rejonowych i sądów rodzinnych 115 szczegółowych  

diagnoz osób i dzieci w sprawach opiekuńczych. 
Ośrodek realizował zadania na zlecenie ościennych powiatów, które nie posiadają specjalistycznej 
placówki. Zadania realizowano w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta 
Rzeszowa a Starostami Powiatów: Kolbuszowskiego, Leżajskiego, Ropczycko- Sędziszowskiego, 
Rzeszowskiego, Strzyżowskiego oraz Dębickiego. 
 
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 563,83 zł 
 
Wydatki bieżące – 16 563,83 zł 
 
 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 16 563,83 zł 
 
Środki zostały wykorzystane na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów 
a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa (WTZ 
przy DPS ul. Załęska, WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska). 
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 729,77 zł 
 
Wydatki bieżące – 6 729,77 zł 
 
 
Schroniska dla zwierząt 6 729,77 zł 
 
Środki zostały wykorzystane na utrzymanie schroniska dla  bezdomnych zwierząt . 


