
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.  296 w sprawie odrzucenia zarzutów do ustaleń 

przyjętych w projekcie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. 
Szpitalnej w Rzeszowie Nr 30/12/2000 usług 
komercyjnych i publicznych  

2 października 2003 r. 

2.  297 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr 
XIV/157/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
7 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu 
miasta Rzeszowa na 2003 r.  

8 października 2003 r. 

3.  298 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr 
XIV/158/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
7 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu 
miasta Rzeszowa nr 2003 r.  

8 października 2003 r. 

4.  299 w sprawie zgody na wynajem lokali SP ZOZ Nr 1 w 
Rzeszowie  

8 października 2003 r. 

5.  300 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Żłobków w 
Rzeszowie 

8 października 2003 r. 

6.  301 w sprawie zgody na wynajem pomieszczeń SP ZOZ 
Nr 1 w Rzeszowie 

13 października 2003 r.  

7.  302 w sprawie umorzenia należności pieniężnych z 
tytułu opłaty za pobyt pacjentów w Izbie 
Wytrzeźwień w Rzeszowie 

13 października 2003 r.  

8.  303 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 

13 października 2003 r. 

9.  304 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, 
położonej w Rzeszowie przy ul. J. Styki 

15 października 2003 r. 



10.  305 w sprawie rozłożenia należności na raty 16 października 2003 r. 

11.  306 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat, 
położonych w Rzeszowie przy ul. Słonecznikowej, 
ul. Królewskiej, ul. Traugutta i ul. Lwowskiej 

17 października 2003 r. 

12.  307 w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku dla Miasta Rzeszowa 

16 października 2003 r. 

13.  308 w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego 
budżetu Miasta Rzeszowa na 2003 r.  

20 października 2003 r. 

14.  309 w sprawie odwołania doradcy metodycznego 21 października 2003 r.  

15.  310 w sprawie cofnięcia powierzenia zadań doradcy 
metodycznego 

21 października 2003 r. 

16.  311 w sprawie umorzenia należności pieniężnych 22 października 2003 r.  

17.  312 w sprawie wkładu wykonawczego do uchwały 
Nr XV/163/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
28 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu 
miasta Rzeszowa na 2003 r. 

29 października 2003 r. 

18.  313 w sprawie układu wykonawczego do uchwały 
Nr XV/164/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
28 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu 
miasta Rzeszowa na 2003 r.  

29 października 2003 r. 

19.  314 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
gruntu SP ZOZ Nr 1 w drodze przetargu 

29 października 2003 r. 

20.  315 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.  

29 października 2003 r. 

21.  316 w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego 
budżetu Miasta Rzeszowa na 2003 r.  

31 października 2003 r.  



22.  317 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat  

31 października 2003 r. 

 
 
Opracowała: Agnieszka Szafirska – Podinspektor w Oddziale Kancelaryjnym  
Zatwierdziła: Ewa Tyralik – Kierownik Oddziału Kancelaryjnego  
 
Data ostatniej modyfikacji: 4 listopada 2003 r.   
 
 
 


