
 

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 V/ ….... / 07 w sprawie data wydział
1.  128 przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury  

4 maja 2007 r. KS 

2.  129 zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu 
Miasta Rzeszowa na 2007 r. 

9 maja 2007 r. BU 

3.  130 wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy na okres 3 lat, położonych w Rzeszowie 
przy ul. Kwiatkowskiego i Obwodnicy Północnej  

9 maja 2007 r. BGM  

4.  131 wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
dzierżawy na okres 3 lat 

9 maja 2007 r. BGM  

5.  132 przeprowadzenia postępowania wyłaniającego 
jednostki usuwające pojazdy z dróg oraz dysponujące 
parkingami strzeżonymi na których będą umieszczone 
te pojazdy  

10 maja 2007 r.  MATiP 

6.  133 ustanowienia przystanku autobusowego oraz 
określenia zasad wydzierżawienia – na okres nie 
przekraczający lat trzech – nieruchomości komunalnej 
przy ul. Towarnickiego, przez przewoźników 
komunikacji samochodowej w celu korzystania z 
przystanku autobusowego  

10 maja 2007 r.  MATiP 

7.  134 wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
dzierżawców  

11 maja 2007 r.  BGM 

8.  135 zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu 
Miasta Rzeszowa na 2006 r.  

16 maja 2007 r.  BU 

9.  136 ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta 
Rzeszowa, przeznaczonych do sprzedaży  

16 maja 2007 r. BGM 
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10.  137 zmiany tabeli opłat za korzystanie z gruntów Gminy 
Rzeszów i Skarbu Państwa  

16 maja 2007 r. BGM 

11.  138 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Technicznych w Rzeszowie  

18 maja 2007 r.  ED 

12.  139 zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu 
Miasta Rzeszowa na 2007 r.  

22 maja 2007 r. BU  

13.  140 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego 
obowiązujących przejściowo w okresie od 1 czerwca 
2007r. do 30 listopada 2007 r. na placu targowym przy 
ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie  

23 maja 2007 r. MATiP 

14.  141 powołania komisji ds. ustalania i szacowania strat 
powstałych w uprawach polowych oraz sadach na 
skutek ujemnych temperatur powodujących 
zniszczenie roślin lub utratę części bądź całego plonu 
na terenie gminy Rzeszów  

23 maja 2007 r. SR 

15.  142 wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury 
medycznej na wniosek Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Nr 1  

23 maja 2007 r.  ZD 

16.  143 wyrażenia zgody na wynajem w drodze przetargu 
nieograniczonego lokali w budynku Przychodni 
Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 

23 maja 2007 r. ZD 

17.  144 umorzenia odsetek  23 maja 2007 r.  BGM  

18.  145 rozstrzygnięcia o sposobie uwag do projektu zmiany 
Nr 143/14/2006 Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza 
Staroniwskie” przy al. Witosa w Rzeszowie, 
uchwalonego w części oznaczonej konturem od 1 do 
35  

28 maja 2007 r.  BRMR 

19.  146 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka 
Adopcyjno – Opiekuńczego w Rzeszowie  

28 maja 2007 r. MOPS 

20.  147 umorzenia należności pieniężnych z tytułu opłat za 
pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie 

28 maja 2007 r. ZD  
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21.  148 układu wykonawczego do uchwały Nr XIII/179/2007 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2007 r. w 
sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2007 r.  

30 maja 2007 r.  BU 

22.  149 zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu 
miasta Rzeszowa na 2007 r.  

30 maja 2007 r. BU 

23.  150 zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu 
Miasta Rzeszowa na 2007 r.  

31 maja 2007 r.  BU 

24.  151 zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków 
budżetu Miasta Rzeszowa w 2007 roku  

31 maja 2007 r.  BU  

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