
 

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

L.p. nr IV/ ….... / 06 w sprawie data wydział
1.  1347 ustalenia wzorów: wniosku o przyznanie stypendium 

na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych ze Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i środków Budżetu Państwa, umowy 
przekazywania stypendium w roku szkolnym 
2006/2007, wzoru listy kwalifikacyjnej, wzoru listy 
rezerwowej  

2 sierpnia 2006 r.  ED 

2.  1348 zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu 
Miasta Rzeszowa na 2006 r.  

7 sierpnia 2006 r.  BU  

3.  1349 ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej 
położonej przy ul. Zelwerowicza w Rzeszowie, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego  

7 sierpnia 2006 r.  BGM 

4.  1350 zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu 
Miasta Rzeszowa na 2006 r.  

9 sierpnia 2006 r. BU 

5.  1351 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 
Przedszkola Nr 43 w Rzeszowie 

11 sierpnia 2006 r. ED 

6.  1352 zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu 
Miasta Rzeszowa na 2006 r.  

14 sierpnia 2006 r. BU 

7.  1353 wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy na okres 3 lat, położonych w Rzeszowie 
przy ul. Niemena i ul. Rumiankowej  

16 sierpnia 2006 r. BGM 

8.  1354 wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w 
Rzeszowie przy ul. Kusocińskiego, przeznaczonej do 
dzierżawy  

17 sierpnia 2006 r.  BGM 



9.  1355 przygotowania projektu budżetu na 2007 r.  17 sierpnia 2006 r.  BU  

10.  1356 wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury 
medycznej  

18 sierpnia 2006 r.  ZD  

11.  1357 umorzenia należności pieniężnych z tytułu opłat za 
pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie  

22 sierpnia 2006 r.  ZD  

12.  1358 zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu 
Miasta Rzeszowa na 2006 r.  

25 sierpnia 2006 r.  BU 

13.  1359 przedłożenia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Miasta Rzeszowa za I półrocze 2006 r. oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 
I półrocze 2006 r.  

28 sierpnia 2006 r.  BU 

14.  1360 umorzenia wierzytelności miasta Rzeszowa z tytułu 
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz z tytułu odsetek za nieterminowe 
opłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia 

28 sierpnia 2006 r.  KR 

15.  1361 powierzenia zdań doradcy metodycznego  28 sierpnia 2006 r.  ED  

16.  1362 powołania komisji  29 sierpnia 2006 r.  BU  

17.  1363 układu wykonawczego do uchwały Nr LXII/189/2006 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2006 r. w 
sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2006 r.   

30 sierpnia 2006 r. BU 

18.  1364 wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy na okres 3 lat, położonych w Rzeszowie 
przy ul. Zawiszy, ul. Kaszubskiej i ul. Pelargonii  

30 sierpnia 2006 r.  BGM 

19.  1365 ogłoszenia wykazu budynków wielorodzinnych 
położonych na terenie miasta Rzeszowa, w których 
zostały wyznaczone do sprzedaży lokale mieszkalne 
wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu  

30 sierpnia 2006 r.  BGM  

20.  1366 zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu 
Miasta Rzeszowa na 2006 r.  

31 sierpnia 2006 r. BU 



21.  1367 uaktualnienia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2006 roku  

31 sierpnia 2006 r.  BU  

 
 
Opracowała: Agnieszka Szafirska – Inspektor w Oddziale Kancelaryjnym  
Zatwierdziła: Ewa Tyralik – Kierownik Oddziału Kancelaryjnego  
 
 
 
 
 


