
Wykaz Zarządzeń Prezydenta Miasta Rzeszowa 
 
 
Pełna treść zarządzeń do wglądu zainteresowanych w Oddziale Kancelaryjnym Wydziału 
Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa: ul. Rynek 1 pok. 7.  
 
 

L.p. nr IV/ ….... / 03 w sprawie data 
1.  262 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy 

Miasta Rzeszowa przeznaczonych do zbycia w 
przetargu  

1 września 2003 r. 

2.  263 w sprawie powołania Komisji w celu archiwizacji 
dokumentacji z referendum ogólnokrajowego, 
przeprowadzonego w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.  

2 września 2003 r.  

3.  264 w sprawie zmian w planie finansowym powiatowego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

4 września 2003 r. 

4.  265 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
Przedszkola Publicznego Nr 35 w Rzeszowie  

4 września 2003 r.  

5.  266 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 
Szkół Plastycznych w Rzeszowie 

4 września 2003 r.  

6.  267 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
Przedszkola Publicznego Nr 6 w Rzeszowie  

4 września 2003 r.  

7.  268 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
Przedszkola Publicznego Nr 2 w Rzeszowie  

4 września 2003 r.  

8.  269 w sprawie odrzucenia zarzutów do ustaleń przyjętych w 
projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 63/14/2002 w rejonie ul. Solskiego 
w Rzeszowie  

8 września 2003 r.  

9.  270 w sprawie odrzucenia protestów do ustaleń przyjętych 
w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 63/14/2002 w rejonie ul. Solskiego 
w Rzeszowie  

8 września 2003 r.  

10.  271 w sprawie odrzucenia zarzutów do ustaleń przyjętych w 
projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego nr 56/7/2002 terenu zabudowy 
mieszkaniowej przy ul. Marcina Filipa i ul. Morgowej w 
Rzeszowie  

8 września 2003 r. 



11.  272 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr 
XII/139/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 września 
2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Rzeszowa na 
2003 r.  

 5 września 2003 r.  

12.  273 w sprawie rozpatrzenia zarzutów do ustaleń przyjętych 
w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 40/22/2000 „Biała – Zastruże” 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie 
ulicy Gościnnej.  

10 września 2003 r. 

13.  274 BRMRz  

14.  275 BRMRz  

15.  276 BRMRz  

16.  277 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy 
Miasto Rzeszów przeznaczonej do zbycia na 
podstawie Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr 
LXXIV/53/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie 
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości przeznaczonych pod realizację 
urządzeń infrastruktury technicznej. 

12 września 2003 r 

17.  278 w sprawie ogłoszenia wykazu budynków 
wielorodzinnych położonych na terenie miasta 
Rzeszowa, w których zostały wyznaczone do 
sprzedaży lokale mieszkalne wraz z oddaniem w 
wieczyste użytkowanie lub sprzedażą ułamkowych 
części gruntu. 

12 września 2003 r. 

18.  279 w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu 
opłaty za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień w 
Rzeszowie  

15 września 2003 r. 

19.  280 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, 
położonej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 

15 września 2003 r. 

20.  281 w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego 
budżetu Miasta Rzeszowa na 2003 r  

16 września 2003 r.  

21.  282 w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia 
wniosków i przedstawienia propozycji Nagród 
Prezydenta Miasta Rzeszowa dla nauczycieli 
wyróżniających się w pracy dydaktycznej i 
wychowawczej  

17 września 2003 r. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Agnieszka Szafirska – Podinspektor w Oddziale Kancelaryjnym  
Zatwierdziła: Ewa Tyralik – Kierownik Oddziału Kancelaryjnego  
 
Data ostatniej modyfikacji: 26 sierpnia 2003 r.  
 
 


