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CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW 

 

 

 

 Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową Nr XLVII/750/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. 

przyjęła plan wydatków na 2009 r. w wysokości 708 578 056 złotych. 

W I półroczu został zwiększony o 66 976 726 zł i po korektach wynosi 775 554 782 zł. 

Z planowanej kwoty wydatkowano 301 852 218,28 zł, co stanowi 38,92 % kwoty rocznej, z tego: 

 

Wydatki na zadania własne 279 168 540,50 zł 

 

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej   21 498 085,66 zł 

 

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami  

administracji rządowej   651,00 zł 

 

Wydatki na zadania realizowane w drodze  

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego     1 184 941,12 zł 

 

 

 

 

Wydatki na zadania własne 

 

 

           Plan       Wykonanie % 

Wydatki bieżące 524 084 901 242 174 129,24 46,21 

 wynagrodzenia i pochodne 286 746 741 145 740 721,14 50,83 

 dotacje 46 158 660 26 108 226,89 56,56 

 obsługa długu 11 046 342 962 573,65 8,71 

Wydatki majątkowe 208 620 013 36 994 411,26 17,73 

 dotacje na inwestycje 2 147 375 602 659,00 28,06 

 

 

Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu wynika z podpisanych umów, w których 

terminy zapłaty odsetek przypadają w IV kwartale br. 

 

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 17,73 % planu rocznego. Rzeczowe 

wykonanie inwestycji jest większe, bowiem roboty wykonane w I półroczu i zafakturowane na 30 

czerwca 2009 r., zostaną zapłacone w lipcu i zarachowane do wydatków II półrocza.  

Ponadto w I półroczu, na niektórych zadaniach, trwały prace polegające na przygotowaniu 

materiałów do wydania decyzji lokalizacyjnych, procedury przetargowe związane z wyborem 

wykonawcy i podpisaniem umów, a ich realizacja rozpocznie się w następnych miesiącach br. 

 

 

 

 Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 r. w poszczególnych działach klasyfikacji 

budżetowej przedstawia się następująco: 
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Rolnictwo i łowiectwo        21 846,44 zł 

 

Wydatki bieżące – 21 846,44 zł 

 

Na rzecz  Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 8 886,44 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.  

 

Kwota w wysokości 12 960,00 zł została wydatkowana  na: sfinansowanie  specjalistycznych  

usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania dzikich zwierząt, ich leczenie a także  transport do  

ich naturalnego środowiska, na opłatę za wydanie pełnego odpisu z KRS oraz zwrot podatku 

akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania administracyjnego. 

  

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych zostanie wykonana w II półroczu. 

 

Wydatki majątkowe – 0,00 zł 

 

Budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok 

 - przełączenie Mikośki         0,00 zł 

 

Zadanie  realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

„Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Rzeszowa” 

W I półroczu 2009 r. został rozstrzygnięty przetarg. Umowa z konsorcjum firm : Inżynieria Rzeszów 

Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Robót Górniczych „METRO” SP.  z o.o. została podpisana            

22 czerwca 2009 r.   

 

 

Leśnictwo                    1 265,58 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 265,58 zł 

 

Środki w kwocie 743,66 zł przekazano Nadleśnictwu Strzyżów  za  nadzór nad lasami  nie 

stanowiącymi  własności Skarbu Państwa. Ponadto zostało zakupione urządzenie do cechowania 

drewna – młotek z głowicą obcinającą i numerem kodowym oraz płytki w ilości 1000 szt. 

 

 

Transport i łączność 25 031 814,65 zł 

 

Wydatki bieżące – 10 192 250,57 zł 

Wydatki majątkowe – 14 839 564,08 zł 

 

 

Utrzymanie dróg  

 

Wydatki bieżące – 9 922 925,41 zł 

 

W ramach wydatków bieżących sfinansowano na drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych 

i wewnętrznych takie zadania m.in. jak: 

� zimowe utrzymanie jezdni i chodników      2 549 979,77 zł, 

� utrzymanie zieleni w pasach drogowych         889 518,58 zł, 

� utrzymanie i konserwację oznakowania dróg  

      i sygnalizacji świetlnych     1 883 422,25 zł, 

� bieżące utrzymanie jezdni, chodników i obiektów mostowych     2 539 092,19 zł, 

� remonty ulic, chodników i miejsc postojowych     2 026 381,78 zł, 

� podatki, opłaty i odszkodowania          34 530,84 zł. 
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W I półroczu wykonano m. in. bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych 

oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 42 332 m

2

. 

Przeprowadzono remont chodników i nawierzchni ulic m.in.: Mikołajczyka, Bohaterów 

Westerplatte, Krokusowej, Morgowej, Orzeszkowej, Kopisto, Kotuli, Świadka, Dominikańskiej, 

Jarowej, Polnej. Wykonano progi zwalniające na ulicach: Broniewskiego, Sasanki, Pelczara, 

Popiełuszki, Bocznej Popiełuszki Świadka, Krokusowej, Kopernika, Bocznej Rejtana, Podwisłocze, 

Bocznej Podwisłocze, Bohaterów, Zimowit. Ponadto wykonano remont przepustu w ciągu ul. 

Leśnej, remont mostu na rzece Przyrwa w ciągu ulicy Leśne Wzgórze oraz remont kładki na 

potoku Paryja w ciągu promenady wzdłuż Wisłoka. 

 

Wydatki majątkowe – 14 666 702,43 zł 

 

Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej – dokumentacja       48,74 zł 

 

Wydatki poniesiono na zakup map do celów opiniodawczych. Została zawarta umowa na 

opracowanie dokumentacji projektowej z terminem  wykonania do 27.11.2009 r. 

 

Budowa chodnika przy ul. Miłocińskiej – dokumentacja     286,95 zł 

 

Powyższą kwotą sfinansowano zakup map i wypisów. Na ogłoszony w czerwcu przetarg na 

opracowanie dokumentacji projektowej nie wpłynęła ani jedna oferta. Ponowny przetarg ogłoszony 

będzie w lipcu b.r. 

 

Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich         72,60 zł 

 

Zakupiono mapy i wypisy niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Uzyskano prawomocną decyzję. W 

przygotowaniu są zapytania ofertowe na aktualizację opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

Budowa chodnika przy ul. Witolda                                           298,08 zł 

 

Wydatki poniesiono na zakup map do celów opiniodawczych. W przygotowaniu są materiały do 

przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. 

 

Budowa drogi 2 KDg od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej           0,00 zł 

 

W lipcu zostaną przygotowane materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji 

projektowej (do chwili obecnej dalsze kroki były zależne od prawomocnej decyzji lokalizacyjnej- 

jest decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 26.06.2009 utrzymująca zaskarżoną decyzję w 

mocy). 

 

Budowa drogi 2 KDL od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy       164,43 zł 

 

Zapłacono za mapy i wypisy. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy 

dokumentacji projektowej. 

 

Budowa drogi 6 KDD  od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 

– dojazd do bloków komunalnych                  84,97 zł 

 

Poniesiono wydatki na zakup map i wypisów. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

 

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko           12 810,00 zł 

 

Zapłacono za koncepcję odwodnienia pasa drogowego. W przygotowaniu jest postępowanie 

przetargowe. 
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Budowa drogi łączącej drogę krajową S – 19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 

 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I, etap II- koncepcja           19 885,49 zł 

 

Wydatki poniesiono na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz na opłatę za 

wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.  

 

Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie       95,11 zł 

 

Zakupiono mapy do celów opiniodawczych . W dniu 22.05.2009 r. podpisano umowę o wykonanie 

dokumentacji projektowej z terminem do 30.06.2010 r. 

 

Budowa mostu w ciągu ul. Naruszewicza w Rzeszowie         0,00 zł 

 

Podpisano umowę  na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 

30.11.2009r. Oprotestowana została decyzja środowiskowa. Trwa nowe postępowanie 

środowiskowe.   

 

Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa – Etap II  

Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej do ul. Rzecha  

wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków- Przemyśl                             470 382.28 zł 

 

W części południowej ( o dł. 315 m, szer. 3 m ) wykonano podłoże pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni ( stabilizację gruntu cementem, podbudowę z kruszywa naturalnego oraz kruszywa 

łamanego ), 2 przepusty rurowe, Ø 40 cm, o dł. 17,3 m, odcinkowe przykrycie rowu rurami 

kanalizacyjnymi PP-SN 8 Ø 300 mm o długości 12 m , studnie rewitalizacyjne TEG-RA  Ø 600 mm 

– 2 szt., rurociąg z rur polietylenowych Ø 32 mm – 9  m .  

W część północnej  (o dł. 335 m, szer. 5 m ) wykonano roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni (100%),  stabilizację  podbudowy cementem, podbudowy z kruszyw (100%),  

przepusty żelbetowe - Ø 60mm - 13,2mb, Ø 80mm -14,0 mb, umocnienie ścieków korytkami 

betonowymi  110 m. 

 

Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa – Etap III Ulica Nowoprojektowana odcinek              

ul. Rzecha   (od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej )         0,00 zł 

 

W przygotowaniu jest przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę ul. Rzecha i kolektora deszczowego na odcinku od rzeki Wisłok wzdłuż ul. Ciepłowniczej 

do ul. Rzecha, termin ogłoszenia przetargu  przypada na I połowę lipca br. 

 

Budowa prawoskrętu  z ul. Witosa w  ul. Wiktora         0,00 zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 26.05.2009 r. W przygotowaniu są materiały do 

przetargu. 

 

Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w  Rzeszowie          0,00 zł 

 

W dniu 25.06.2009 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, otwarcie ofert 

nastąpi 10.07.2009 r. 

 

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Kwiatkowskiego, Strażackiej i Grabskiego                      0,00 zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 23.06.2009 r. W przygotowaniu są materiały do 

przetargu. 

 

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego 

 i Powstańców Wielkopolskich        0,00 zł 

 

W przygotowaniu są materiały do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. 
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Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora, Kotuli         0,00 zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 26.05.2009 r. W przygotowaniu są materiały do 

przetargu.  

 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego – Z. Chrzanowskiej    45 044,53 zł 

 

Wykonana i odebrana została dokumentacja wykonawcza sygnalizacji świetlnej.  

 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mieszka I i Al. Niepodległości        0,00 zł 

 

Zainstalowane zostały wszystkie urządzenia niezbędne do funkcjonowania i uruchomienia 

sygnalizacji, co nastąpi po zapłaceniu faktury za przyłączenie. 

 

Budowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym (SOSRD )        0,00 zł 

 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  2007-2013. 

Trwa przygotowanie materiałów do postępowania przetargowego. 

 

Budowa zatoki przy ul. Chopina        0,00 zł 

 

Płatność za roboty budowlane nastąpi w lipcu. W ramach umowy wykonano m.in.: nawierzchnię z 

betonu cementowego o grubości 22 cm w zatoce autobusowej - 117 m², nawierzchnię z kostki 

brukowej betonowej na chodnikach o grubości 6 cm – 106 m² , przestawiono słup oświetleniowy. 

 

Budowa zatoki przy ul. Lwowskiej         148 500,30 zł 

 

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na zatoce autobusowej o grubości 10 cm - 

175 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na chodnikach o grubości 6 cm  - 73,5 m², 

przełożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na chodnikach - 100 m², przestawiono słup 

oświetleniowy. 

 

Przebudowa / rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na 

potrzeby transportu publicznego - "Budowa drogi  krajowej  łączącej Obwodnicę Północną Miasta 

Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową nr 4"           10 910,46 zł 

 

Zadanie realizowane  w ramach Programu Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  2007-2013. 

Wydatki poniesiono na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Trwa postępowanie odnośnie 

wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej. 

 

Przebudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej        0,00 zł 

 

W dniu 3.06.2009 r.  została zawarta umowa na przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku 

o decyzję środowiskową i przygotowanie raportu na całą  Al. Rejtana. Termin zakończenia umowy 

-25.09.2009 r. 

 

Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powst. Warszawy, Batalionów Chłopskich     0,00 zł 

 

W lipcu br. zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. 

 

Przebudowa ul. Dębickiej       2 659 046,59 zł 

  

Realizacja robót budowlanych podzielona została na  III etapy: 

I etap - od Kościoła do ul. Ustrzyckiej dł. odc. 602,5 mb - szerokość jezdni 7 m w krawężnikach, 

szerokość chodnika  1,5 m. W ramach tego etapu  m.in.: przebudowano sieć energetyczną 

(ułożono kable o masie od 1 do 3 kg/m – 1 956 mb., zamontowano 20 szt. słupów 

oświetleniowych), przebudowano sieć  teletechniczną, wykonano  kanalizację  deszczową z rur PP 
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o łącznej długości  1 188,5 mb., dokonano wycinki drzew, wykonano roboty ziemne – 1 045 m³, 

zrobiono sączki  podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm - 829 mb., wykonano  

warstwy wiążące z betonu asfaltowego w krawężnikach 20x30 cm na podbudowie z kruszywa 

stabilizowanego cementem, podbudowie  z kruszywa łamanego i  podbudowie z piasku 

stabilizowanym cementem – 4 428m² ,  wykonano chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm - 

738,4 m²  

II etap - od ul. Ustrzyckiej do ul. Swidrówka  o dł. 1 131 mb. (szerokość jezdni 7 m w krawężnikach, 

szerokość chodnika 1,5 m) - wykonano kanalizację  deszczową  z rur PP o łącznej długości  

- 748 mb. 

III etap - od ul. Świdrówka do Bzianki o dł. 2 630 mb - projekt III etapu jest w trakcie 

opracowywania. 

 

Przebudowa ul. Jana Stączka                    0,00 zł 

 

Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji  - 30.11.2009 r.  

 

Przebudowa ul. Kiepury wraz z odwodnieniem          281 114,97 zł 

 

W zakresie omawianej inwestycji wykonane zostały m.in.: rurociągi o średnicy 400 mm - 186 m,. 

rurociągi o średnicy 500 mm - 464 m,  studnie rewizyjne 28 szt., przykanaliki o średnicy 200 mm - 

105 m,  studzienki ściekowe, umocnienia skarp gabonami z kamienia w siatce stalowej 25 m, 

krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej B15- 579 m, podbudowy z kruszyw łamanych 

grubości 20 cm  - 347 m², chodnik z kostki 525 m²,  zjazdy z kostki betonowej  - 421 m² . 

 

Przebudowa ul. Lubelskiej                        12 582,12 zł 

 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Przebudowa 

ulic Rzeszowa w ciągu dróg krajowych nr 9 i 19 – dostosowanie do wymogów UE”. Wydatki 

poniesiono na zakup map, wypisów i opracowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. 

Rozpisano przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację  inwestycji drogowej.  

 

Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego                       14 720,34 zł  

 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Przebudowa 

ulic Rzeszowa w ciągu dróg krajowych nr 9 i 19 – dostosowanie do wymogów UE”. 

Powyższe środki wydatkowano na zakup map, wypisów, opracowanie materiałów do  uzyskania 

decyzji  środowiskowej. W przygotowaniu  jest  przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej 

do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

Przebudowa ul Robotniczej                              77,88 zł 

 

Zakupiono mapy do celów opiniodawczych. Zawarta została  umowa na opracowanie 

dokumentacji projektowej  z terminem wykonania dokumentacji do 30.09.2009 r. 

 

Przebudowa ul. Sikorskiego                            212,00 zł 

 

Z powyższych środków  zakupiono  mapy do celów opiniodawczych. W przygotowaniu są  

materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. 

 

Przebudowa ul. Słocińskiej                               0,00 zł 

 

Trwa procedura przetargowa na realizację zadania. 

 

Przebudowa ul. Strażackiej         0,00 zł 
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Wykonano ekspertyzę techniczną zawierającą projekt zagospodarowania przestrzennego z 

terminem zapłaty we wrześniu 2009 r.  

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. 

 

Przebudowa ul. Św. Rocha, etap I, II, III od działki 874 do ul. Św. Marcina      1 995 718,73 zł 

 

W ramach realizacji  robót  budowlanych  na długości 630 mb wykonano: budowę kolektora 

deszczowego dł. 590 mb., przebudowę przepustów dł. 180,6 mb. , budowę rowu krytego dł. 137 

mb, poszerzono jezdnię po stronie lewej i prawej, wykonano warstwy profilowe, chodnik i zjazdy  

po stronie lewej  oraz 80% zjazdów po stronie prawej,  przebudowano sieć elektryczną  - 75 m 

oraz sieć  teletechniczną - 27 m. 

 

Przebudowa ul. Wieniawskiego         0,00 zł 

 

Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 30.09.2009r. 

 

Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej         0,00 zł 

 

W opracowaniu jest  dokumentacja projektowa. W dniu 16.03.2009 r. został złożony wniosek o 

wydanie decyzji środowiskowej. 

 

Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Witosa do ul. Legionów, etap I, II       2 861 098,82 zł 

 

W ramach przeprowadzonych  robót drogowych  wyrównano istniejącą podbudowę – 255,4 m², 

wykonano warstwę  podbudowy -1 210 m², warstwę  wiążącą  - 9 947 m²,   warstwę  ścieralną  

- 5 870 m², ustawiono krawężniki  betonowe  - 1 849 m, ustawiono obrzeża chodnikowe  - 2 372 m, 

wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej  - 2 475 m²,  zjazdy z kostki brukowej betonowej - 

163 m², zatokę autobusową o nawierzchni z betonu  - 78 m²,  parking o nawierzchni z płyt 

ażurowych - 117 m², parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej  - 207 m², wykonano 

humusowanie pasów zieleni z obsianiem - 3 217 m². W ramach kanalizacji deszczowej wykonano 

studnie betonowe – 11 szt., studzienki ściekowe – 16 szt., rurociągi  z PVC – 189,2 mb., wykonano 

kanalizację sanitarną - 22 mb., rurociągi gazowe  - 89 mb., zamontowano 40 szt. słupów 

oświetleniowych i ułożono  1 491 mb. kabli elektrycznych. 

 

Przebudowa ul. Załęskiej       45,90 zł 

 

Zakupiono mapy do celów opiniodawczych. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę prawoskrętu i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic. Załęska i Rzecha 

z terminem wykonania do 30.10.2009r. 

 

Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE  

etap III - ul. Warszawska        0,00 zł 

 

W okresie sprawozdawczym z budżetu finansowany był remont ul. Warszawskiej. W związku z tym 

ww. zadanie nie będzie realizowane . W II półroczu br. nastąpi zdjęcie tego zadania z planu 

inwestycji. 

 

Przebudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska        0,00 zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 26.05.2009 r. W przygotowaniu są materiały do  

ogłoszenia przetargu. 

 

Rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika      56,06 zł 

 

Zapłacono za mapy i wypisy. Zawarta została umowa na wykonanie  dokumentacji z terminem 

realizacji  do  30.09.2009 r. 
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Wykonanie osłon przeciwhałasowych przy ul. Witosa i ul. Krakowskiej        0,00 zł 

 

W opracowaniu jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj. 

 

Wykonanie prawoskrętu z ul. Hetmańskiej w Al. Powstańców Warszawy        0,00 zł 

 

W ramach prowadzonych prac drogowych  wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego -  

153,9 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na chodnikach - 213 m², przestawiono  słup 

oświetleniowy, zabezpieczono kabel energetyczny, przeniesiono słup sygnalizacji świetlnej, 

zabezpieczono kanalizację teletechniczną oraz studnię kablową za pomocą ławy betonowej, 

przebudowano i zabezpieczono gazociąg, przestawiono uliczną studzienkę  ściekową. 

Roboty odebrano, płatność nastąpi w lipcu br. 

 

Wykonanie prawoskrętu z ul. Podwisłocze w ul. Kopisto         482 303,21 zł 

 

W zakresie robót drogowych wykonano: podbudowę  na poszerzeniu ul. Podwisłocze i ul. Kopisto, 

krawężniki -170 m, pdbudowę na chodniku - 50 m², przestawiono  kratki  ściekowe - 2 szt. i  słupy 

sygnalizacji świetlnej - 10 szt., przebudowano oświetlenie uliczne  oraz zabezpieczono wodociągi. 

 

Budowa chodnika przy ul. Powstańców Listopadowych    270,31 zł 

 

Wydatki poniesiono na opłaty związane z wykonaniem map  do celów opiniodawczych. Ze względu 

na brak możliwości odwodnienia terenu przygotowano wniosek o zdjęcie zadania z planu budżetu 

miasta na 2009r. 

 

Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej       68,40 zł 

 

Zakupiono  mapy do celów opiniodawczych. Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu. 

 

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej – dokumentacja                788,40 zł 

 

Powyższe środki wydatkowano na opłaty związane z wykonaniem  map do celów opiniodawczych.   

Ze względu na brak ofert w pierwszym przetargu, w przygotowaniu jest kolejne postępowanie 

przetargowe. 

 

Budowa parkingu przy ul. Seniora        0,00 zł 

 

Trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o ustalenie warunków 

zabudowy na budowę parkingu. 

 

Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem      1 862 864,70 zł 

 

W ramach tej inwestycji na odcinku budowanej ulicy - dł. 663 mb. o szer. jezdni 7m z  

jednostronnym chodnikiem  1,5 m i ścieżką rowerową- 2 m wykonano: roboty ziemne -7 935 m³,  

krawężniki betonowe -1 410 mb., nawierzchnię w krawężnikach z mieszanki mineralno - 

bitumicznej - warstwę wiążącą na podbudowie z mieszanki mineralno bitumicznej, podbudowie z 

kruszyw łamanych i podbudowie z piasku stabilizowanym cementem oraz nawierzchnię ścieralną - 

4 428 m². W ramach branży elektronicznej ułożono rury ochronne z PCW - 337 mb.  Wykonano 

kanalizację  deszczową  na odc. 1 - kanał z rur PP o dł. 94,5 z rur "HOBAS"- 17,5 m na odc. 2 – 

kanał z rur PP o dł. 453 mb. W ramach usług laboratoryjnych wykonano m.in. kontrolę jakości 

wbudowanych materiałów oraz wykonania robót. W ramach usług geodezyjnych wykonano 

pomiary przekrojów poprzecznych z uwzględnieniem wszystkich projektowanych warstw. 

 

Budowa ul. Obszarowej - etap I, II i III                       45 750,00 zł 
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Wydatki poniesiono na opłaty związane z wykonaniem map do celów projektowych, wstępnej 

koncepcji budowy drogi oraz dokumentację geotechniczną. Dokumentacja projektowa jest  w 

trakcie weryfikacji. 

 

Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą  I, II, III i IV etap        0,00 zł 

 

Został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu III - odcinek od 

ul. Krzewowej do ul. Długiej (aktualizacja) i IV etapu - odcinek od ul. Długiej do ul. Warszawskiej z 

terminem opracowania do 30.03.2010 r. 

 

Budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II      1 054 347,68 zł 

 

W zakresie omawianej  inwestycji  opracowano dokumentację  na budowę parkingu przy ul. 

Krzyżanowskiego oraz przebudowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Helu do skrzyżowania z ul. 

Paderewskiego. Uzyskano pozwolenie na budowę parkingu. Dokonano zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 

W ramach robót  drogowych usunięto i wykarczowano  krzaki na pow. 0,10 h,  wykonano koryto i 

zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 3 399 m², wykonano  podbudowę 

z gruntu stabilizowanego cementem - 2 395 m², podbudowę z kruszywa łamanego – 2 217 m², 

podbudowę z chudego betonu na zatoce autobusowej - 710 m², podbudowę z chudego betonu na 

ścieżkach rowerowych -  120 m²,  krawężniki betonowe – 1 061 m, chodniki z kostki brukowej – 

597 m², podbudowę  z betonu asfaltowego - 1 850  m², zjazdy - 438 m². Wykonano  montaż  

przepustu stalowego o długości 19 m z murkami czołowymi na ławie z kamienia łamanego. W 

ramach sieci zewnętrznych przełożono wodociąg - 34,5 m, przebudowano kanalizację sanitarną - 

71,5 m ,  przebudowano  rurociąg tłoczny – 67 m, ułożono  rury ochronne na gazociągu - 30,5 m. 

Wykonano kanalizację deszczową, w tym: 10 studni prefabrykowanych, 10 ulicznych studzienek 

ściekowych, 259 m kanałów. W zakresie branży elektrycznej wykonano m.in. oświetlenie 

13 słupów. 

 

Osuwisko ul. Leśna – dokumentacja      26,26 zł 

 

Poniesiono wydatki na zakup map i wypisów. Pierwszy i drugi przetarg został unieważniony. W 

przygotowaniu jest  kolejne postępowanie przetargowe. 

 

Przebudowa ul. Mazowieckiej            50 598,04 zł 

 

Przy budowie ulicy o dł. 154,9 mb. i szer. jezdni 5 m wykonano roboty przygotowawcze 

 i rozbiórkowe, zabezpieczono gazociąg wysokoprężny płytami żelbetowymi na podsypce 

piaskowej - 135 m², wykonano mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne - 330 m², wykonano warstwę  odsączającą  z piasku - 135  m². 

 

Przebudowa ul. Nowowiejskiej        0,00 zł 

 

Ogłoszony został  przetarg na wykonanie robót budowlanych. 

 

Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy        0,00 zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 26.05.2009 r. Wysłano zapytania ofertowe na 

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.  

 

Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej             6 394,76 zł 

 

Zapłacono za mapy, wypisy, opracowanie  materiałów  oraz złożenie wniosku o zezwolenie na 

realizację inwestycji drogowej. 

 

Przebudowa ul. Tarnowskiej – dokumentacja    192,15 zł 
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Wydatki poniesiono na zakup map do celów opiniodawczych. W przygotowaniu jest  postępowanie 

przetargowe. 

 

Przebudowa ul. Zawiszy        0,00 zł 

 

Trwa postępowanie  przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. 

 

Przebudowa ul. Zelwerowicza        0,00 zł 

 

Jest podpisana umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z terminem 

realizacji do 15.05.2009 r. Dokumentacja nie została przekazana . Od 15.05.2009 projektantowi są 

naliczane kary umowne. 

 

Rozbudowa ul. Czesława Miłosza        0,00 zł 

 

Trwa postępowanie  przetargowe na  wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. 

 

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły        0,00 zł 

 

Trwa postępowanie  przetargowe na  wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. 

 

Rozbudowa ul.  Makuszyńskiego           18 849,00 zł 

 

Wydatki poniesiono na rozliczenie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa 

drogowego. 

 

Budowa drogi 3 KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego        0,00 zł 

 

Została  podpisana umowa  na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z terminem 

do 31.03.2010 r. 

 

Budowa drogi 3 KL - połączenie ul. Niemena z ul. Krajobrazową         335 478,37 zł 

 

Przy budowie ulicy o długości 236,7 m, szer. jezdni  6 m, chodnika 2 m  wykonano: roboty ziemne 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (66,7%), stabilizację  podbudowy cementem (60,4%), 

rurociągi z rur PVC -139,7 mb., studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm - 5 szt., 

studzienkę  ściekową , kanały z rur PVC - 50 mb., studzienki ściekowe betonowe Ø 500mm  

- 11 szt. 

 

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską         0,00 zł 

 

Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Projektant”. W dniu 19.03.2009r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji 

niezbędnej do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  publicznej  drogi gminnej . 

 

Budowa drogi od ul. Gt do osiedla „ Staromieście  - Ogrody”                   0,00 zł 

 

Zadanie nie było realizowane ze względu na brak terenu pod urządzenie drogi. 

 

Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja                 106,48 zł 

 

Wydatki poniesiono na zakup map i wypisów. W dniu 23.04.09 złożono wniosek do Wydziału 

Architektury o ustalenie warunków zabudowy. Mieszkańcy wnieśli sprzeciw do decyzji o 

warunkach zabudowy. 

 

Budowa ul. 3 Kd łączącej ul. Strzelniczą z ul. Szewską i odcinek ul. Szewskiej                    0,00 zł 
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Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Projektant”. W dniu 24.03.2009 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji 

niezbędnej do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  publicznej  drogi gminnej. 

 

Budowa ul. 6 KDd od ul. Nowosądeckiej do 1 KDZ           97 309,71 zł 

 

Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Projektant”. W ramach tej inwestycji wykonano: drogę  dł. 10 m , szer. 5,5 m, ściek z elementów 

betonowych  o dł. 25 m oraz umocnienie skarp płytkami ażurowymi -189 m².  

 

Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem      123,23 zł 

 

Wydatki poniesiono na  zakup map do celów opiniodawczych. Zawarta  została umowa na 

opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do dnia 30.10.2010 r. 

 

Budowa ul. Iwonickiej  1KDI i 2KDI        0,00 zł 

 

Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Projektant”. W dniu 25.05.2009 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji  

budowlano- wykonawczej. 

 

Budowa ul. Jasińskiego wraz z infrastrukturą         0,00 zł 

 

W związku z odmową Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 

(zarządcy potoku Młynówka) na odprowadzenie wód deszczowych, wykonane w 70 % prace 

projektowe dotyczące sieci kanalizacji deszczowej  nie mogą być zakończone. Skierowano 

pisemne żądanie do PZMiUW o podtrzymanie warunków określonych w decyzji ustalającej 

lokalizację inwestycji celu publicznego dla tego zadania. PZMiUW  podtrzymał odmowę. 

Wystąpiono o wydanie nowych warunków technicznych przyłączenia projektowanej kanalizacji 

deszczowej. 

 

Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej        0,00 zł 

 

Z uwagi na brak możliwości odprowadzenie wód opadowych do projektowanego rowu RP3 z 

odpływem do potoku Przyrwa. termin opracowania dokumentacji uległ wydłużeniu do 31.08.2009 r. 

 

Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą            74 144,53 zł 

 

Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Projektant”. Inwestycja została  podzielona na dwa etapy realizacji.  W ramach  I etapu wykonano:  

drogę o dł. 30 m , szer. 6 m, chodnik obustronny  o pow. 169 m² , parking  o pow. 181 m²   oraz 

zlikwidowano istniejącą linię napowietrzną. Termin realizacji drugiego etapu został ustalony na 

31.01.2010 r. 

 

Budowa ul. Tkackiej        267 804,95 zł 

 

W ramach budowy ulicy o dł. 236 m,  szer. jezdni 3,5 m i chodnika 1,5 m wykonano roboty  

rozbiórkowe, roboty ziemne pod mury oporowe (100 %) oraz wykonano ściany oporowe muru  

(70 % ). Przełożono sieć  wodociągową  z rur PE -161 mb, wykonano kanalizację deszczową z rur 

PVC -200 mb. oraz 6 studni rewizyjnych  z kręgów betonowych Ø 1200 mm. 

 

Dojazd od ul. Jazowej    9 136,52  

 

Powyższe środki wydatkowano na roboty wykończeniowe, w tym korytowanie i wykonanie 

nawierzchni  drogi na dł. 15 m. 
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Droga łącząca ul. Krajobrazową z ul. Strzelniczą – etap I i II - ukształtowanie terenu         0,00 zł 

 

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie doprowadzenia projektów 

do zgodności z istniejącym ukształtowaniem terenu, z uwzględnieniem zmian w stosunku do 

projektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę. Termin wykonania  projektu  upływa  

13.07.2009r. 

 

Osuwisko przy ul. Konfederatów Barskich       35,02 zł 

 

Wydatki poniesiono na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej części drogowej. W 

opracowaniu pozostaje aktualizacja dokumentacji projektowej zasilania oświetlenia ulicznego. 

Termin rozpoczęcia robót przypada na sierpień 2009 r. 

 

Połączenie ul. Raginisa z ul. Obr. Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą –etap I i II        4 880,00 zł 

 

Zaktualizowano dokumentację projektową części drogowej zadania. W aktualizacji jest  

dokumentacja projektowa części elektrycznej - zasilanie oświetlenia ulicznego. Termin rozpoczęcia 

robót - sierpień 2009 r. 

 

Połączenie ul. Zajęczej z Al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przyrwa        827 303,63 zł 

 

W ramach ww. zadania wykonano: przepust stalowy z blachy falistej, umocnienia skarp potoku za 

pomocą ścian oporowych, umocnienie skarp potoku trylinką. Ponadto wykonano  barieroporęcze 

mostowe, balustrady zabezpieczające przy ścianie oporowej oraz krawężniki betonowe na 

przepuście. 

 

Budowa  ul. Bocznej Warneńczyka         0,00 zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 26.05.2009 r. W przygotowaniu są materiały  do 

przetargu. 

 

Przebudowa ul. Dunikowskiego                    0,00 zł 

 

Trwa postępowanie prowadzone przez BGM w sprawie wykupu działki pod drogę zgodnie z 

decyzją lokalizacji celu publicznego. 

 

Przebudowa ul. H Pobożnego         0,00 zł 

 

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji  z terminem realizacji do 30.05.2009 r. Brak jest 

decyzji o warunkach zabudowy i regulacji strony terenowo- prawnej. 

 

Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietki         0,00 zł 

 

Zaktualizowano opracowaną w 2008 r  dokumentację projektową . Trwa procedura przetargowa 

związana z wyborem wykonawcy robót. 

 

Przebudowa ul. Paderewskiego            994 626,73 

 

Powyższą kwotę wydatkowano na  sfinansowanie robót drogowych, w tym:  wykonanie  przepustu 

stalowego Ø 60 - 17,5 m, ustawienie  krawężnika - 350 m, wykonanie wzmocnienia podłoża  – 

2050 m², podbudowę  z piasku stabilizowanego cementem - 1 910 m²,  podbudowę  z kruszyw 

łamanych - 650 m². Wykonano kanalizację deszczową –  397,5 m :rurociągów , studnie betonowe - 

23 szt., studzienki ściekowe - 5 szt., separator lamelowy oraz osadnik. W ramach branży  

elektrycznej ułożono 2 151 m  kabli. 

 

Rozbudowa ul. Grabskiego         0,00 zł 
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Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 23.06.2009 r. W przygotowaniu są materiały  do 

przetargu. 

 

Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II - budowa ulic Pelargonii, 

Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcowej        0,00 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową, wydane zostało pozwolenie na budowę. Prace zostały 

wstrzymane z powodu odwołania mieszkańców od decyzji pozwolenia na budowę. 

 

Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Ustronia       43,00 zł 

 

Powyższe środki  wydatkowano na wyrysy i wypisy  z Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót. 

 

 

Infrastruktura telekomunikacyjna   441 889,31 zł 

 

Wydatki bieżące – 269 325,16 zł 

 

W ramach powyższej kwoty  przekazano dotację  celową dla  Gminy Miasta Dębicy na rezerwację 

częstotliwości WiMax dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów w kwocie 8 139,60 zł. Uregulowano 

opłaty za energię elektryczną zasilającą Centrum Zarządzania Siecią, domeny internetowe oraz 

opłatę za prawo do korzystania z  chronionych częstotliwości radiowych. Zapłacono za  czynsz i 

opłaty eksploatacyjne pomieszczeń przy ul. Targowej. 

 

Wydatki majątkowe –172 564,15  zł 

 

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej 

 – ResMan – etap II           29 280,00 zł 

 

Powyższą kwotę wydatkowano na aktualizację dokumentacji technicznej, która była wymogiem 

przystąpienia do realizacji budowy II etapu sieci ResMan. 

 

Budowa zintegrowanej platformy cyfrowej transmisji danych        0,00 zł 

 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

„Budowa systemu  integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa”. Przygotowanie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji 

technicznej nastąpi w III kwartale br. 

 

Przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego  

transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”            15 548,12 zł 

 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

„Budowa systemu  integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa”. Trwają prace związane z 

wyborem wykonawcy. 

 

Rozbudowa Regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej  

– ResMan –etap I          127 736,03 zł 

 

 Wydatki poniesiono na wykonanie punktu dostępowego sieci szerokopasmowej „ResMan” na 

oddanym do użytkowania budynku Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Osmeckiego i na budynku 

przyłączonej po rozszerzeniu granic miasta Szkoły Podstawowej Nr 9 . 

W ramach rozbudowy Centrum Zarządzania Siecią Szerokopasmową „ResMan” zostało wykonane 

oświetlenie awaryjne, rozbudowana centrala alarmowa, rozbudowany serwer HP DL 380 G4 oraz  

zakupiono przenośny skaner Wi-Fi. 
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Pozostała działalność  297,50 zł 

 

Wydatki  majątkowe – 297,50 zł 

 

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca       72,69 zł 

 

Powyższą kwotę wydatkowano na wyrys i wypis z ewidencji gruntu. W okresie sprawozdawczym  

uzyskano prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, warunki Zakładu 

Energetycznego dotyczące linii napowietrznej i warunki odprowadzenia wód opadowych z 

Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.  

 

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej                   45,77 zł 

 

Wydatki poniesiono na wyrys i wypis z ewidencji gruntu. W okresie sprawozdawczym uzyskano 

prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, warunki Zakładu Gazowniczego na 

przełożenie sieci gazowej oraz warunki odprowadzenia wód opadowych z Podkarpackiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.  

 

Budowa wiat przystankowych     179,04 zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 31.03.2009 r. Wydatki poniesiono na zakup map 

do celów opiniodawczych. W dniu 22.06.2009r została podpisana umowa na wykonanie 8 wiat 

przystankowych.  

 

 

Turystyka                 0,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 0,00 zł 

 

Zaplanowana kwota w wysokości 12 000,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 r.  

 

Gospodarka mieszkaniowa   9 491 812,85 zł 

 

Wydatki bieżące –  3 171 794,61 zł 

Wydatki  majątkowe – 6 320 018,24 zł 

 

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

Biuro Gospodarki Mieniem                 2 283 250,12 zł 

 

Wydatki bieżące –  2 283 250,12 zł 

 

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, 

� prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem pomników i tablic pamięci 

narodowej. 
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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, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób 

prawnych itp. 

 

Wydatki majątkowe – 0,00 zł 

 

Zakupy inwestycyjne dla BGM         0,00 zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 26.05.2009 r. Realizacja zakupów nastąpi w II 

półroczu br. 

 

  

Gospodarka gruntami i nieruchomościami   6 611 777,85 zł 

 

Wydatki bieżące – 851 493,48 zł 

 

Środki te przeznaczono na: 

� opracowanie operatów szacunkowych wyceny  nieruchomości, 

� opłatę za dzierżawę obiektu przy ul. Warszawskiej, 

� opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, 

� 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, 

� opłatę za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gminie Trzebownisko, 

� podatek od nieruchomości, 

� wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod 

drogi, 

� koszty komornicze i sądowe. 

 

Wydatki majątkowe – 5 760 284,37 zł 

 

Wykupy nieruchomości      5 760 284,37 zł 

 

W I półroczu wykupiono grunty o powierzchni 98 958 m

2

. Średnia cena nabycia 1m

2

 gruntu na 

terenie Rzeszowa wyniosła 58,21 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m. in. jak: 

• układ komunikacyjny w rejonie ul. Zajęczej i Tarnowskiej, 

• budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej, 

• droga 1KL łącząca ul. Krajobrazową z ul. Panoramiczną ( ul. Plenerowa), 

• droga 2KDL od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej, 

• ul. Krzyżanowskiego, 

• ul. Kazimierza Odnowiciela i Zygmunta Starego, 

• ul. łącząca ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką, 

• budowa drogi i parkingu w rejonie cmentarza Pobitno, 

• ul. Krośnieńska, 

• droga 1KL- przedłużenie ul. Panoramicznej, 

• droga 2 KD od ul. Staroniwskiej do budynków komunalnych, 



 

Budżet 2009 

 

 

171 

• układ komunikacyjny – połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Przemysłową, 

• układ komunikacyjny, kanalizacja sanitarna i budownictwo socjalne w rejonie ul. Zawiszy  

i Podgórskiej, 

• droga lokalna ul. Miła, 

• droga 3KL łącząca ul. Krajobrazową z ul. Niemena i ul. Wyspiańskiego, 

• przebudowa ul. Dunikowskiego,  

• zespół oświatowy przy ul. Bł. Karoliny Kózki, 

• rów RP-3  etap I, 

• rów RP-3 etap II, 

• droga gminna 1 KDI i 2 KDI na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej, 

• przedłużenie ul. M. Filipa wraz z drogami dojazdowymi, 

• budowa ul. Celowniczej i połączenia ul. Celowniczej oraz ul. Strzelniczej, 

• tereny zieleni urządzonej, 

• przebudowa ul. Nowowiejskiej wraz z infrastrukturą, 

• ul. Obszarowa, 

• gminne zasoby nieruchomości, regulacje stanów prawnych. 

 

 

Pozostała działalność       596 784,88 zł 

 

Wydatki bieżące – 37 051,01 zł 

 

Zadania dotyczące kosztów zarządu i remontów budynków wspólnot mieszkaniowych realizowane 

są przez Biuro Gospodarki Mieniem. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 11 984,00 zł 

na remont pustostanu przy ul. Lenartowicza 31 oraz 23 505,41 zł na utrzymanie porządku poprzez 

sprzątanie placów, chodników, terenów zielonych, usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwację 

urządzeń zabawowych, pergoli i ogrodzeń oraz wynagrodzenie za zarząd nieruchomością. 

Kwotę 1 561,60 zł wydatkowano na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na Osiedlu 

Wilkowyja. 

 

Wydatki majątkowe –  559 733,87 zł 

 

Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej         176 779,99 zł 

 

Opracowano koncepcję architektoniczną i programowo-przestrzenną oraz projekt budowlany 

i wykonawczy. Trwa regulacja spraw terenowo - prawnych do prawa dysponowania terenem. 

 

Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody         102 107,41 zł 

 

Wykonano projekt budowlany. Trwa regulacja spraw terenowo - prawnych do prawa dysponowania 

terenem. 

 

Budowa budynku socjalnego - projekt       0,00  zł 

 

Trwają prace nad dokumentacją projektową. Termin umowny opracowania dokumentacji upływa 

21 lipca 2009 r. 

 

Odbudowa mieszkania w budynku przy ul. Sobieskiego 5          55 775,45 zł 

 

W ramach  wyżej wymienionego zadania opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty 

budowlano- modernizacyjne wewnątrz budynku. 

 

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą 

przy ul. Hanasiewicza 20B        164 000,00 zł 

 

Wykonano II etap zagospodarowania terenu , w tym:  drogi , chodniki oraz oświetlenie .  
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Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5                   0,00  zł 

 

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku z 

terminem wykonania do 31 października 2009 r. 

 

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w. w budynku 

Dąbrowskiego 1       0,00  zł 

 

Opracowano dokumentację projektową. Zapłata faktury nastąpi 1 lipca 2009r. Uzyskano  decyzję o 

pozwoleniu na budowę. W dniu 30 czerwca 2009r. złożono wniosek  o przeprowadzenie procedury 

przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. 

 

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w. w budynku Dąbrowskiego 2        0,00  zł 

 

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 

10 lipca br. 

 

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i  c.c.w. w budynku Dąbrowskiego 3        0,00 zł 

 

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31 lipca 

2009 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, umów przyłączeniowych do sieci MPEC Sp.z.o.o., 

umowy z PGE Dystrybucja Rzeszów Sp.z.o.o. na dostawę i  dystrybucję energii elektrycznej , w 

dniu 21.05.2009 r. złożono wniosek  o przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie 

wykonawcy robót. 

 

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i  c.c.w. w budynku Dąbrowskiego 5       0,00  zł 

 

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31 

lipca 2009 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, umów przyłączeniowych do sieci MPEC      

Sp.zo.o., umowy z PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z.o.o. na dostawę i  dystrybucję energii 

elektrycznej , w dniu 21.05.2009 r. złożono wniosek  o przeprowadzenie procedury przetargowej 

na wyłonienie wykonawcy robót. 

 

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i  c.c.w. w budynku 

przy ul. Grunwaldzkiej 24        0,00 zł 

 

Wystąpiono do MZBM Sp. z o.o. o dokładne określenie stanu technicznego budynku w celu 

podjęcia decyzji co do dalszego zlecenia projektowania na planowany zakres robót tj. 

wprowadzenie instalacji c.o. i ciepłej wody bądź podjęcia decyzji o konieczności wykonania 

przebudowy i remontu kapitalnego budynku.  

 

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.c. i c.c.w.u. w budynku Śreniawitów 8        0,00 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową. Zapłata faktury nastąpi 1 lipca 2009 r . Po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę, umów przyłączeniowych do sieci MPEC Sp.zo.o, umowy z PGE 

Dystrybucja Rzeszów Sp. z.o.o. na dostawę i  dystrybucję energii elektrycznej , w dniu 23.06.2009 

r. został złożony wniosek  o przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy 

robót. 

 

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 9, 11, 13  

przy ul. Spiechowicza          61 071,02 zł 

 

W ramach ww. zadania wykonano sieć wodociągową Ø 160 mm o dł. 190 m oraz kanalizację 

deszczową Ø 160 mm o dł. 57 m. 
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Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Ofiar Katynia 8        0,00 zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta  26.05.2009r. Zadanie będzie realizowane w II 

półroczu br. 

 

 

Działalność usługowa     2 132 248,63 zł 

 

Wydatki bieżące – 2 105 608,18 zł 

Wydatki majątkowe – 26 640,45 zł 

 

 

Biura planowania przestrzennego      1 209 657,62 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 209 657,62 zł 

 

Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura 

i konsultantów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki rzeczowe 

związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki.  

 

Wydatki majątkowe – 0,00 zł 

 

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz        0,00  zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 26.05.2009 r. Realizacja zakupów nastąpi w II 

półroczu br. 

 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego          59 728,13 zł 

 

Wydatki bieżące – 59 728,13 zł 

 

W I półroczu 2009 r. prowadzono prace dla 87 terenów związane z opracowywaniem miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, zmian planów oraz zmian Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Łączna powierzchnia objęta 

opracowaniami planów miejscowych i ich zmianami to obszar około  2 527 ha, a objęta zmianami  

Studium to obszar około 2 229 ha. 

Środki te wydatkowano także na materiały kreślarskie, akcesoria komputerowe, opłaty za 

udostępnianie map geodezyjnych z zasobów, wynagrodzenie dla radcy prawnego oraz ekspertyzy. 

 

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne         315 597,20 zł 

 

Wydatki bieżące – 315 597,20 zł 

 

Z tego: 

 

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 222 569,20 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. 
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Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 93 028,00  zł 

 

Środki te zostały wydatkowane na: 

� opracowanie operatów szacunkowych do prowadzenia spraw o zwrot nieruchomości, 

� opracowania geodezyjne dotyczące poszerzenia miasta oraz do prowadzonych spraw z 

zakresu gospodarki nieruchomościami. 

 

 

Nadzór budowlany          35 225,88 zł 

 

Wydatki bieżące – 35 225,88 zł 

 

Powyższą kwotę  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował na wynagrodzenia 

osobowe wraz z pochodnymi, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zakup 

materiałów biurowych. 

 

 

Cmentarze         417 565,82 zł 

 

Wydatki bieżące – 390 925,37 zł  

 

W ramach powyższych środków finansowych prowadzono bieżące utrzymywanie cmentarzy 

komunalnych. W 2009 roku Miasto utrzymuje 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. 

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 

transport, wodę i energię oraz zakupiono rośliny ozdobne, znicze, dekoracje świąteczne.  

W ramach prac remontowych wykonano remont części ogrodzenia Cmentarza Wilkowyja przy ul. 

Cienistej oraz ogrodzenia Cmentarza Zwięczyca przy ul Podkarpackiej na kwotę 12 980,02 zł. 

 

Wydatki majątkowe – 26 640,45 zł 

 

Modernizacja cmentarza Zwięczyca wraz z doprowadzeniem  

energii elektrycznej        0,00 zł 

 

W związku z nieuregulowanym stanem prawnym terenów przyłączonych osiedla Zwięczyca 

(postanowienie  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 29.05.2009 r.) nie 

przystąpiono do realizacji dokumentacji projektowej na instalację elektryczną i oświetlenie 

zewnętrzne.   

 

Modernizacja kaplicy cmentarnej na os. Wilkowyja      44,45 zł 

 

Zakupiono  mapę  do celów opiniodawczych. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie 

wykonawcy robót. 

 

Modernizacja muru Cmentarza Starego             5 856,00 zł 
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Opracowano dokumentację projektową do pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę. 

Wykonano  projekt wykonawczy, przedmiary, studium wykonalności oraz  kosztorys. Uzyskano 

pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowę. Realizacja robót  nastąpi w II półroczu br.  

 

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja                    0,00 zł 

 

Została zawarta umowa na opracowanie  koncepcji projektowej, wstępnego zbiorczego 

zestawienia kosztów zamierzenia inwestycyjnego oraz kompletnej dokumentacji projektowo- 

wykonawczej dla potrzeb rozbudowy cmentarza Wilkowyja. Termin wykonania umowy – 

15.11.2009 r. 

 

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno – Wilkowyja           20 740,00 zł 

 

Opracowano dokumentację  projektu budowlanego. 

 

 

Pozostała działalność              94 473,98 zł  

 

Wydatki bieżące – 94 473,98 zł 

 

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic miasta 

Rzeszowa. 

 

 

Administracja publiczna 20 854 075,22 zł 

 

Wydatki bieżące –  20 408 564,47 zł 

Wydatki majątkowe –  445 510,75 zł 

 

 

Rada Miasta         426 557,03 zł 

 

Wydatki bieżące – 426 557,03 zł 

 

Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji 

stałych działających w strukturze  Rady oraz rad osiedlowych. 

Z kwoty tej 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    17 652 283,17 zł 

 

Wydatki bieżące – 17 270 017,22 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 2008 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, części do napraw sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, 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.  
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W ramach wydatkowanych środków dokonano także drobnych remontów pomieszczeń 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 –  382 265,95 zł 

 

Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego – projekt                120,91 zł 

 

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum 

Administracyjnego przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

2.10.2009 r. W dniu 1.06.2009 r. podpisano umowę na opracowanie makiety urbanistycznej 

niezbędnej do rozstrzygnięcia konkursu, z terminem wykonania do 31.08.2009 r.  

 

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta           71 239,95 zł 

 

Środki te wydatkowano na zakup dodatkowego oprogramowania FKPLAN firmy OTAGO, zakup i 

wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN-ISO 9001:2008 oraz zakup i 

wdrożenie elektronicznych formularzy w BIP-ie Urzędu Miasta. 

 

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 3         140 867,18 zł 

 

W ramach powyższej inwestycji wykonano renowację elewacji, wymianę obróbek blacharskich, 

izolację ścian zewnętrznych fundamentów , izolację ścian wewnętrznych piwnic, malowanie, 

remont kominów oraz przyłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej. 

 

Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1      44,53 zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 28.04.2009r. Powyższa kwota została 

wydatkowana na wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej budynku 

garaży oraz mapę do celów opiniodawczych. Rozesłano zapytania ofertowe z terminem składania 

ofert do dnia 4.06.2009r. Ze względu na brak ofert w lipcu br. zostanie złożony wniosek w 

Wydziale Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 

 

Zakupy inwestycyjne         169 993,38 zł 

 

Powyższe środki wydatkowano na zakup i uruchomienie bezprzewodowego systemu 

dyskusyjnego do sali posiedzeń Rady Miasta oraz na zakup i uruchomienie przenośnego systemu 

nagłośnieniowego ( do nagłaśniania wystąpień przed publicznością władz miasta oraz niektórych, 

nie wymagających dużego zaplecza technicznego imprez artystycznych). 

 

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego      1 277 728,71 zł 

 

Wydatki bieżące –  1 214 483,91 zł 

 

Ze środków zaplanowanych na ten cel w I półroczu sfinansowano m. in.: 

� zakup kalendarzy, obrazów, albumów i innych przedmiotów wręczanych jako upominki przy 

oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa, 

� koszty publikacji promocyjnych i informacyjnych o mieście zamieszczanych w czasopismach 

oraz periodykach informacyjnych, 

� koszty wykonania zdjęć rzeszowskich zabytków oraz koszty wykonania teczek z grafikami o 

tematyce rzeszowskiej, 
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� koszty wykonania nagrania piosenki promującej miasto Rzeszów oraz wykonania 

dwugodzinnego autorskiego programu akrobatyki rowerowej, według własnego scenariusza na 

stoisku promocyjnym miasto podczas Paris Air Show 2009, 

� 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 oraz koszty ubezpieczeń 

związanych z promocją miasta. 

 

Wydatki majątkowe – 63 244,80 zł 

 

Zakupy inwestycyjne           63 244,80 zł 

 

Środki te wydatkowano na wykonanie filmów  promocyjnych i informacyjnych, spotów reklamowych 

oraz projektów reklam miasta Rzeszowa przeznaczonych do wielokrotnego wykorzystania. 

 

 

Pozostała działalność      1 497 506,31 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 497 506,31 zł 

 

Współpraca zagraniczna           127 706,95 zł 

 

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak: 

 

� koszty tłumaczeń, 

� zakupy drobnych upominków i kwiatów dla członków delegacji zagranicznych m.in.  

       z Grecji, Węgier, Niemiec, Rumunii, 

� 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. 

 

 

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwaniem Funduszy            50 355,82 zł 

 

Kwota ta została przeznaczona na wydatki związane z tłumaczeniami materiałów dotyczących 

projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, zakup folderów, książek, czasopism i innych 

materiałów informacyjnych związanych z problematyką Unii Europejskiej. Sfinansowano także 

wydatki związane z opracowaniem studiów wykonalności oraz analiz  finansowo-ekonomicznych 

do wniosków składanych o dofinansowanie z funduszy UE. 

 

Zadania realizowane przez Biuro Inwestora, Planowania i Analiz           26 830,56 zł 

 

Wydatki te zostały poniesione na udział w targach inwestycyjnych w Przemyślu, szkolenie 

pracowników oraz koszty doradztwa (ISO). 

 

Rejestracja pojazdów      1 015 587,33 zł 

 

Zakupiono tablice rejestracyjne, druki komunikacyjne, poniesiono koszy tłumaczeń dokumentów 

oraz koszty wykonania analiz rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.  

 

Stowarzyszenia                    231 601,15 zł 

 

Są to składki na: 

Unię Metropolii Polskich 40 000,00 zł 

Związek Miast Polskich 32 381,37 zł 

Związek Powiatów Polskich   6 790,86 zł 
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Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych    8 566,50 zł 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast   3 769,26 zł 

Związek Komunalny Wisłok 68 618,40 zł 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES 71 474,76 zł 

 

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta                       25 000,00 zł 

 

Dotacja została przekazana na realizację projektu „Ochrona młodego konsumenta poprzez 

edukację konsumencką w szkołach publicznych Rzeszowa”. 

 

Pozostałe wydatki  20 424,50 zł 

 

Kwota ta przeznaczona została na Aktualizację Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich 

i dostosowanie do wymogów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego. Z powyższej kwoty  opłacono także koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego. 

 

Wydatki majątkowe – 0,00 zł 

 

Bezobsługowa automatyczna wypożyczalnia rowerów miejskich         0,00 zł 

 

Zapisane w budżecie środki nie zostały wykorzystane z uwagi na  negatywną opinię RIO. Zdaniem 

Kolegium RIO wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego jest rodzajem usług  i 

wchodzi w zakres działalności gospodarczej  prowadzonej przez przedsiębiorców. Nie jest 

zadaniem własnym gminy i nie może być realizowane z budżetu Miasta. 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 874 043,64 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 841 668,64 zł 

Wydatki majątkowe – 32 375,00 zł 

 

 

Komendy powiatowe Policji          50 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł 

 

Środki  te zostały przekazane w formie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na 

poprawę bezpieczeństwa w mieście – dodatkowe patrole.  

 

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                    0,00 zł 

 

Wydatki majątkowe – 0,00 zł 

 

Zakupy inwestycyjne dla KM PSP w Rzeszowie        0,00 zł 

 

W budżecie zaplanowano środki na zakup  samochodu pożarniczego oraz sprzętu 

specjalistycznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. 

 

 

Ochotnicze straże pożarne           65 548,92 zł 

 

Wydatki bieżące – 52 173,92 zł 

 

Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, 

składki i opłaty, zakup usług zdrowotnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP. 
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Wydatki majątkowe – 13 375,00 zł 

 

Zakup pomp szlamowych           13 375,00 zł 

 

Zostały zakupione dwie pompy szlamowe  dla OSP Załęże i OSP Biała. 

 

Zakup samochodów bojowych dla OSP Rzeszów- Słocina i Rzeszów- Przybyszówka            0,00 zł 

 

Został rozstrzygnięty przetarg  na zakup samochodu na kwotę 99 510,00 zł. Faktura zostanie 

zapłacona w lipcu br. 

 

 

Obrona cywilna          13 144,71 zł 

 

Wydatki bieżące –  13 144,71 zł 

 

Kwota ta została wydatkowana na: 

� zakup materiałów i wyposażenia – odprawy szkoleniowe, zakup pozycji książkowych, 

� zakup energii do syren alarmowych, 

� wykonanie znaków ostrzegawczych umieszczonych w rejonie zalewu rzeszowskiego,  

� dokonanie utylizacji starego sprzętu obrony cywilnej, 

� bieżące utrzymanie, naprawę i konserwację systemu alarmowego  

      Miasta Rzeszowa, 

� konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się  

      w magazynach wydziału. 

 

Wydatki majątkowe – 0,00 zł 

 

Zakupy inwestycyjne       0,00  zł 

 

Środki na zadanie inwestycyjne zostaną wykorzystane w II półroczu 2009 r. zgodnie z zawartą 

umowę dotyczącą zakupu i montażu dwóch syren alarmowych. 

 

 

Straż Miejska     1 721 350,01 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 721 350,01 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: materiały biurowe; opłaty za centralne ogrzewanie, energię 

elektryczną i wodę; zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych, wezwań, 

prenumerata czasopism. 

 

 

Pozostała działalność         24 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł 

 

Jest to opłata za prawo korzystania z częstotliwości radiowej do celów monitoringu miasta. 

 

Wydatki majątkowe – 19 000,00 zł 

 

Monitoring miasta Rzeszowa            19 000,00 zł 
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Kwota ta została przeznaczona na zapłatę za rozbudowę cyfrowego monitoringu wizyjnego Miasta 

Rzeszowa. Został utworzony punkt obserwacyjny monitoringu na budynku Rzeszowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Osmeckiego 53. 

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz  

wydatki związane z ich poborem         87 924,44zł 

 

Wydatki bieżące – 87 924,44 zł 

 

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych            87 924,44zł 

 

Wydatki bieżące – 87 924,44 zł 

 

Wydatki te zostały poniesione na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych. Obejmują 

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      962 573,65 zł 

 

Wydatki bieżące – 962 573,65 zł 

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  

jednostek samorządu terytorialnego  962 573,65 zł 

 

Wydatki bieżące – 962 573,65 zł 

 

Środki te pokryły przypadające do spłaty w I półroczu odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych 

pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na finansowanie inwestycji. 

 

 

Różne rozliczenia    12 786 952,39 zł 

 

Wydatki bieżące – 9 894 770,00 zł 

Wydatki majątkowe – 2 892 182,39 zł 

 

 

Różne rozliczenia finansowe   11 850 082,39 zł 

 

Wydatki bieżące – 8 957 900,00 zł 

 

Kwota ta została przekazana do MPK Spółka z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki a 

stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych przez MPK Spółka z o. o., z tytułu 

bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich. 

 

Wydatki majątkowe – 2 892 182,39 zł 

 

Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o. o. – Program poprawy  

wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej     2 892 182,39 zł 
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Powyższe środki zostały wydatkowane na modernizację technologii uzdatniania wody  w Zakładzie 

Uzdatniania Wody. 

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów        936 870,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 936 870,00 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          130 081 961,39 zł 

 

Wydatki bieżące – 126 769 599,44 zł 

Wydatki majątkowe – 3 312 361,95 zł 

 

 

Szkoły podstawowe i gimnazja   45 069 439,29 zł 

 

Wydatki bieżące – 43 717 512,29 zł 

 

W naszym mieście funkcjonuje 23 szkoły podstawowe i 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach 

pobierało od stycznia do czerwca 2009 r. – 13 993 uczniów w 578 oddziałach. 

Źródłem finansowania szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Rzeszowa 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 i gimnazjach w I półroczu br. wydatkowano 357 695,64 zł. 

Sfinansowano m.in.: 

� wymianę stolarki okiennej, 

� wyburzenie budynku gospodarczego, 

� usunięcie awarii c.o., 

� usunięcie awarii instalacji wodnej, 

� drobne remonty i naprawy. 

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 8. 

 

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 niepubliczne szkoły podstawowe i 2 gimnazja niepubliczne 

o uprawnieniach szkół publicznych (dotowane wg subwencji). Funkcjonują również: Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek oraz Publiczne Gimnazjum 

im. Jana Pawła II, które otrzymują dotacje w wysokości równej wydatkom ponoszonym przez 

gminę na 1 ucznia. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 17. 

 

Wydatki majątkowe  – 1 351 927,00 zł 

 

Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże         146 412,43 zł 

 

W ramach tej inwestycji wykonano roboty budowlane, w tym: wykopy, fundamenty i ich izolację, 

podłoża pod posadzki parteru oraz zbrojenie konstrukcji żelbetowych budynku. Termin 

zakończenia prac budowlanych przypada na 15 sierpnia 2010 r. 

 

Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka                     0,00 zł 

 

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na koncepcję architektoniczno – 

przestrzenną. Termin wykonania projektu – 31.07.2009 r. W II półroczu br. zostanie złożony 
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wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zostanie wszczęta procedura 

przetargowa na realizację ww. zadania. 

 

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny                    0,00 zł 

 

W II półroczu 2009 r. zostanie złożony wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w celu 

wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. 

 

Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1                       91 919,21 zł 

 

W ramach ww. zadania przeprowadzono modernizację sanitariatów na I i II piętrze. Prace 

renowacyjne trwają w szkolnej kuchni i zapleczu oraz w korytarzu na parterze. Termin wykonania 

robót przypada na 31.07.2010 r. 

 

Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12                     525 177,42 zł 

 

W I półroczu br. usunięto azbest, zabezpieczono i zaizolowano ściany fundamentowe, wykonano 

roboty elektryczne i budowlane na I i II piętrze, odnowiono dach, wymieniono stolarkę okienną 

i drzwiową oraz odświeżono elewację. Termin zakończenia zadania – 31.07.2010 r. 

 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Miła 58        0,00 zł 

 

W czerwcu br. podpisano akt notarialny przekazania nieruchomości Miastu Rzeszów. W II półroczu 

2009 r. zostanie zawarta umowa na prace projektowe. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 

zostanie uruchomiona procedura przetargowa na realizację robót. 

 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Hoffmanowej 11         244 000,00 zł 

 

W ramach ww. inwestycji wykonano elewację na budynku od strony ul. Langiewicza i podwórza 

oraz odmalowano pokrycie dachu. Termin zakończenia zadania przypada na 31.07.2010 r. 

 

Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 – Słocina         247 218,96 zł 

 

Wykonano izolację ścian fundamentowych części podpiwniczonej budynku głównego, płytki 

odbojowe, podesty z kostki brukowej, daszki nad wejściami, docieplenie elewacji budynku 

głównego szkoły wraz z tynkami. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 

2.06.2009 r. 

 

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska        0,00 zł 

 

Wykonano roboty związane z zakończeniem odboju wokół budynku od strony wschodniej 

z dywanika asfaltowego i betonu od strony północnej. Ponadto wzmocniono ściany szachtów. 

Prace zostały zakończone i odebrane 3 czerwca br. Zapłata nastąpi w lipcu 2009 r. 

 

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. P. Skargi 3        0,00 zł 

 

W I półroczu 2009 r. w wyniku postępowania przetargowego został wybrany wykonawca robót. 

Przekazanie placu budowy nastąpi w IV kwartale br. Termin zakończenia zadania przypada na 

lipiec 2011 r. Ww. zadanie planowane jest do ujęcia w Programie Operacyjnym Infrastruktura 

i Środowisko, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie 

miasta Rzeszowa”. 

 

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka        0,00 zł 

 

W I półroczu 2009 r. ustalono zakres rzeczowy prac modernizacyjnych do wykonania. Z uwagi na 

nieuregulowany stan prawny terenów przyłączonych do osiedla Przybyszówka, nie przystąpiono 
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do realizacji dokumentacji projektowej zadania. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji 

to III kwartał br. 

 

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka        0,00 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową I etapu realizacji ww. zadania w zakresie wymiany stolarki 

okiennej w szkole. W II półroczu zostanie opracowana koncepcja II i III etapu realizacji zadania. 

 

Zakupy inwestycyjne w  Szkole Podstawowej Nr 1                       12 457,00 zł 

 

Środki przeznaczono na zakup patelni elektrycznej i maszyny do mięsa. 

 

Zakupy inwestycyjne w  Szkole Podstawowej Nr 4                       12 200,00 zł 

 

Środki przeznaczono na zakup zmywarki i kserokopiarki. 

 

Zakupy inwestycyjne w  Szkole Podstawowej Nr 23           49 893,00 zł 

 

Środki przeznaczono na zakup kotła elektrycznego, szatkownicy do warzyw, maszynki do mięsa, 

obieraczki do ziemniaków, zmywarki i kserokopiarki. 

  

Zakupy inwestycyjne w  Szkole Podstawowej Nr 27                         7 367,58 zł 

 

Środki przeznaczono na zakup kuchni gazowej. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 28             9 931,40 zł 

 

Zakupiono szafę chłodniczą i szatkownicę. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 2, 3 i 17 zostaną zrealizowane w II półroczu br., 

w okresie wakacyjnym. 

 

Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10 - projekt        0,00 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie złożony 

wniosek o wszczęcie procedury przetargowej. 

 

Modernizacja instalacji wody basenowej i układu klimatyzacji w pływalni „Delfin”        0,00 zł 

 

Wykonano ekspertyzę określającą stan techniczny centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej. W II 

półroczu 2009 r. zostanie złożony wniosek o demontaż obecnych pomp oraz zainstalowanie dwóch 

nowych pomp wraz z przebudową instalacji elektrycznej i wodociągowej w obiekcie basenu 

„Delfin”. 

 

Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum Nr 2              5 350,00 zł 

 

Środki przeznaczono na zakup instrumentu klawiszowego dla szkolnego zespołu wokalno – 

instrumentalnego „Amigos”. 

 

Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum Nr 5 i 11 zostaną zrealizowane w II półroczu br., w okresie 

wakacyjnym. 

 

 

Szkoły specjalne: podstawowe, gimnazja i ponadpodstawowe                 3 885 793,99 zł 

 

Wydatki bieżące – 3 878 793,99 zł 
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Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu. 

W Rzeszowie funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym 

a w zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne, 2 gimnazja specjalne, 1 liceum 

ogólnokształcące specjalne oraz 1 szkoła zawodowa specjalna. 

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, dzieci autystycznych oraz przysposabiają młodzież do pracy 

zawodowej.  

Naukę w tych szkołach w I półroczu 2009 r. pobierało 462 uczniów w 48 oddziałach, średnio 

w oddziale uczyło się 10 uczniów.  

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła  wydatki osobowe i rzeczowe. 

Na remonty w tych szkołach zaplanowano w 2009 r. kwotę w wysokości 66 000,00 zł. Kwota ta 

zostanie wydatkowana w II półroczu br. m.in. na remont budynku wraz z otoczeniem. 

 

Wydatki majątkowe – 7 000,00 zł 

 

Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych        0,00 zł 

 

W I półroczu 2009 r. dokumentację projektową z 2006 r. przekazano do Zespołu Szkół Specjalnych 

celem nowelizacji potrzeb i ponownie zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji w biurze 

projektowym. 

 

Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Specjalnych             7 000,00 zł 

 

Zakupiono szatkownicę do warzyw. 

 

 

Szkoły ponadgimnazjalne               50 462 005,07 zł 

 

Wydatki bieżące – 48 647 177,83 zł 

 

Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie Rzeszowa finansowane są z subwencji 

oświatowej stanowiącej część subwencji ogólnej oraz dochodów własnych Miasta. 

W mieście funkcjonuje 20 szkół ponadgimnazjalnych: 

� 4 licea ogólnokształcące, 

� 3 zespoły szkół ogólnokształcących, 

� Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w ramach, którego istnieją: liceum 

ogólnokształcące , liceum profilowane ,szkoły zawodowe ,szkoły dla dorosłych 

� Centrum Kształcenia Praktycznego, 

� 12 zespołów szkół, w których funkcjonują: szkoły zawodowe (licea profilowane, technika , 

technika uzupełniające , zasadnicze szkoły zawodowe), 6 liceów ogólnokształcących,  

6 liceów profilowanych , 4 szkoły policealne i pomaturalne  

W szkołach młodzieżowych uczyło się 17 161 uczniów w 537 oddziałach, a w szkołach dla 

dorosłych 1 646 osób. 

Na niezbędne remonty w tych szkołach wydatkowano 179 592,20 zł. Ze środków tych 

sfinansowano m. in. remont pomieszczeń na siłownię, remont łazienki, wymianę stolarki okiennej, 

izolację pionową ścian oraz zaadoptowano pomieszczenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych. 

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr  8. 

 

W naszym mieście funkcjonują również szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół 

publicznych,  do których  przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych. Kwoty dotacji 

przedstawia tabela Nr 17. 
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Wydatki majątkowe – 1 814 827,24 zł 

 

Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie         404 027,39 zł 

 

Wykonano roboty ziemne, wybudowano fundamenty, wykonano izolację ław i ścian, osypkę 

fundamentów, podłoże betonowe oraz przełożenie kabla SN. Termin zakończenia zadania 

przypada na 31.07.2009 r. 

 

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2        0,00 zł 

 

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnowymiarowej hali sportowej 

z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Termin realizacji projektu – 

15.09.2009 r. 

 

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1  

w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1                    0,00 zł 

 

W ramach ww. zadania przeprowadzono aktualizację dokumentacji budowy szybu dźwigu 

osobowego wraz z przebudową istniejących sanitariatów i przystosowaniem ich dla osób 

niepełnosprawnych. Inwestycja ta jest zaplanowana do dofinansowania ze środków PFRON 

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. 

 

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego, ul. 3 – Maja        0,00 zł 

 

Zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej muru oporowego, znajdującego się 

pomiędzy budynkami I LO, a IPN i „Elektromontażem – Rzeszów” S.A. Pomimo upływu terminu 

wykonania ekspertyzy, wykonawca nie wywiązał się z umownych zobowiązań. 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2        0,00 zł 

 

W wyniku pierwszej przeprowadzonej procedury przetargowej nie wyłoniono żadnego wykonawcy 

robót. Przetarg został unieważniony. Ogłoszono kolejny przetarg, z terminem otwarcia ofert w  

lipcu br. 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3           37 193,20 zł 

 

Zadanie zostało zaplanowane do ujęcia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 

w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta 

Rzeszowa”. W I półroczu 2009 r. opracowano dokumentację projektową, audyt energetyczny oraz 

wybrano wykonawcę robót. 

 

Modernizacja III LO przy ul. Szopena 11        0,00 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zostały zaplanowane na II półrocze br. 

 

Zakupy inwestycyjne dla  II LO             9 000,00 zł 

 

Środki wydatkowano na zakup tablicy do obsługi gier zespołowych na zawodach międzyszkolnych. 

 

Zakupy inwestycyjne dla IV LO             8 497,30 zł 

 

Zakupiono kserokopiarkę. 

 

Zakupy inwestycyjne dla I i III LO zostaną zrealizowane w II półroczu br. 

 

Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, 

ul. Spytka Ligęzy      1 135 892,88 zł 
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W ramach ww. inwestycji wykonano posadzki w piwnicach i na parterze, konstrukcje żelbetowe 

wraz ze ścianami budynku w piwnicy, na parterze i I piętrze oraz elektryczną instalację 

wewnętrzną. Termin zakończenia zadania przypada na 31 lipca 2010 r. 

 

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie        0,00 zł 

 

Uzyskano pozwolenie na budowę dla zamiennego projektu hali sportowej. W lipcu zostanie 

złożony wniosek o przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót. Inwestycja ta 

została przyjęta do planu dofinansowania w 2009 r. w ramach realizacji Programu Rozwoju Bazy 

Sportowej Województwa Podkarpackiego. 

 

Budynek Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Batalionów Chłopskich        0,00 zł 

 

Zadanie zostało zaplanowane do ujęcia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 

w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta 

Rzeszowa”. Inwestycja będzie realizowana w 2010 r. 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12           33 481,04 zł 

 

Przeprowadzono modernizację instalacji c.o. w budynku szkoły i internatu. W II półroczu 2009 r. 

zaplanowano wymianę stolarki okiennej . Termin zakończenia zadania przypada na 10.08.2009 r. 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej        0,00 zł 

 

W wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej, wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 22 czerwca 

przekazano wykonawcy plac budowy. Termin wykonania prac przypada na 10.08.2009 r. 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana      13,74 zł 

 

Złożono wniosek w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. 

Termin otwarcia ofert – 7 lipca br. Kwota w wysokości 13,74 zł została poniesiona na wypis i kopię 

mapy geodezyjnej. Ww. zadanie planowane jest do ujęcia w Programie Operacyjnym Infrastruktura 

i Środowisko pn. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta 

Rzeszowa”. 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26 A         178 343,69 zł 

 

W ramach ww. inwestycji wymieniono posadzki w korytarzach na I i II piętrze oraz przeprowadzono 

modernizację instalacji c.o. Zadanie to planowane jest do ujęcia w Programie Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko pn. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 

terenie miasta Rzeszowa”. 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7        0,00 zł 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wybrano wykonawcę robót. Realizacja 

zadania nastąpi w II półroczu 2009 r. 

 

Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku  

Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26a        0,00 zł 

 

W I półroczu 2009 r. złożono wniosek w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na 

wyłonienie wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert przypada na 7.07.2009 r. Realizacja zadania 

nastąpi w II półroczu br. 

 

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania        0,00 zł 
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W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy 

obejmuje modernizację istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych oraz dobudowę budynku 

pod potrzeby Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Zadanie 

to zostało zaplanowane do ujęcia w programie Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 4 278,00 zł 

 

Zakupiono piłę tarczową do stolarni. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Samochodowych 4 100,00 zł 

 

Zakupiono kserokopiarkę. 

 

 

Szkoły artystyczne      6 600 624,31 zł 

 

Wydatki bieżące – 6 586 664,32 zł 

 

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół 

Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. Przekazane środki pokryły wydatki na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne 

wydatki rzeczowe. W szkołach tych uczyło się 1 189 uczniów w 60 oddziałach. 

Na remonty w tych szkołach w 2009 r. zaplanowano kwotę w wysokości 161 000,00 zł. Realizacja 

zadań remontowych nastąpi w II półroczu br. 

 

Wydatki majątkowe – 13 959,99 zł 

 

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15        0,00 zł 

 

W ramach ww. inwestycji wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną na II i III piętrze oraz 

wymalowano ściany budynku. Termin zakończenia zadania przypada na 25.08.2009 r. 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32        0,00 zł 

 

Zadanie zostało zaplanowane do ujęcia Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 

w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta 

Rzeszowa”. W I połowie 2009 r. w wyniku postępowania przetargowego wybrany został 

wykonawca robót. Przekazanie placu budowy nastąpi w lipcu 2009 r. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Plastycznych           13 959,99 zł 

 

Środki wydatkowano na zakup spawarki i giętarki. 

 

Zaplanowany w 2009 r. zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 i Nr 

2 nastąpi w II połowie bieżącego roku. 

 

 

Przedszkola    18 497 076,12 zł 

 

Wydatki bieżące – 18 372 428,40 zł 

 

Na terenie miasta funkcjonuje 35 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 4 484 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 91 380,26 zł.  
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Do ważniejszych należy zaliczyć: remont pomieszczeń zaadoptowanych na nowo otwierane 

oddziały przedszkolne oraz remonty łazienek. 

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr  8. 

 

W mieście funkcjonuje również 9 przedszkoli niepublicznych i 1 przedszkole publiczne do których 

uczęszczało łącznie 545 dzieci. Na dotacje dla tych przedszkoli przeznaczono kwotę 

1 191 258,00 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 – 124 647,72 zł 

 

Budowa przedszkola na os. Staroniwa             1 507,41 zł 

 

Powyższe środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich, wyciągi z ksiąg 

wieczystych oraz mapy do celów opiniodawczych. Ponadto złożono wniosek o przeprowadzenie 

procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpi 8.07.2009 r. 

 

Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny        0,00 zł 

 

W I półroczu 2009 r. opracowano dokumentację wielobranżową na budowę przedszkola. W II 

połowie br. roku zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót. 

 

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18        0,00 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym, w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę 

robót. 8 czerwca 2009 r. zawarto umowę na wykonawstwo prac. Termin zakończenia zadania 

przypada na 30.07.2010 r. 

 

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41    900,00 zł 

 

W ramach ww. zadania przeprowadzono aktualizację opracowania audytu energetycznego. 

Inwestycja ta zaplanowana jest do ujęcia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 

pn. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa. 

Powyższe zadanie jest przewidziane do realizacji w 2010 r. 

 

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42    900,00 zł 

 

W ramach ww. zadania przeprowadzono aktualizację opracowania audytu energetycznego. 

Inwestycja ta zaplanowana jest do ujęcia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 

pn. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa. 

Powyższe zadanie jest przewidziane do realizacji w 2010 r. 

 

Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie 

ul. Podwisłocze 26A        0,00 zł 

 

Powyższa inwestycja została wprowadzona do budżetu miasta na sesji Rady Miasta Rzeszowa z 

dnia 23 czerwca 2009 r. W ramach tego zadania jest przewidziana modernizacja elewacji, 

naprawa dróg wewnętrznych wraz z wymianą rurociągów i studzienek kanalizacyjnych oraz 

wykonanie chodników dookoła obiektu. 

 

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popiełuszki 18           42 700,00 zł 

 

Wykonano izolację ścian fundamentowych oraz przeprowadzono modernizację dachu. Termin 

zakończenia robót przypada na 31.07.2010 r. 
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Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 2             5 265,00 zł 

 

Zakupiono patelnię elektryczną. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 12             6 000,00 zł 

 

Zakupiono maszynkę do mięsa i szatkownicę do warzyw. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 18 8 149,60 zł 

 

Środki wydatkowano na zakup zmywarki do naczyń. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 19 5 017,86 zł 

 

Zakupiono patelnię elektryczną. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 20  8 149,60 zł 

 

Środki te przeznaczono na zakup zmywarki do naczyń. 

 

 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 22            13 760,00 zł 

 

Środki te przeznaczono na zakup zmywarki do naczyń i kuchni gazowej. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 23             6 999,99 zł 

 

Zakupiono szatkownicę do warzyw. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 29 5 476,58 zł 

 

Środki te przeznaczono na zakup szatkownicy do warzyw. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 34              6 954,00 zł 

 

Środki te przeznaczono na zakup patelni elektrycznej. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 38              5 791,68 zł 

 

Zakupiono kuchenkę gazową z piekarnikiem. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 43 7 076,00 zł 

 

Zakupiono kuchenkę gazową z piekarnikiem. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolach Nr 7, 11, 16, 36, 40 zostaną zrealizowane w II półroczu 

2009 r. 

 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      1 035 071,13 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 035 071,13 zł 

 

Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne przy 19 szkołach podstawowych i zespołach 

szkół. 

Do 28 oddziałów klas „O” uczęszczało 528 dzieci. Przekazane środki pokryły wydatki na 

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych.  
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Ponadto w ramach tych środków przekazano dotacje w wysokości 74 246,00 zł dla 2 szkół 

społecznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli 

Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które prowadzą klasy „O”. 

 

 

Dowożenie uczniów do szkół         169 595,89 zł 

 

Wydatki bieżące – 169 595,89 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. 

 

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           58 326,60 zł 

 

Wydatki bieżące – 58 326,60 zł 

 

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli finansowano połowę wynagrodzeń metodyków 

wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dopłaty do czesnego nauczycieli 

studiujących, opłaty za kursy, szkolenia a także zakup materiałów związanych z doskonaleniem 

zawodowym. 

 

 

Stołówki szkolne      1 349 404,74 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 349 404,74 zł 

 

W mieście funkcjonuje 18 stołówek przy szkołach podstawowych, 1 przy gimnazjum oraz 1 w 

Zespole Szkół Specjalnych. Zatrudnienie w stołówkach szkolnych w I półroczu 2009 r. wyniosło 75 

etatów. 

 

 

Pozostała działalność      2 954 624,25 zł 

 

Wydatki bieżące – 2 954 624,25 zł 

 

Środki te zostały wydatkowane m.in. na opłaty za usługi internetowe dla szkół, dofinansowanie 

imprez o charakterze międzynarodowym, koszty związane z pracą komisji egzaminacyjnych na  

stopień nauczyciela mianowanego, wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na 

programy pn. „Śpiewająca Polska” dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz „Swoje chwalimy, cudze poznajemy” w ramach polsko – ukraińskiej wymiany 

młodzieży dotowane przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. 

W ramach tej kwoty realizowane były także projekty współfinansowane przez Unię Europejską w 

ramach programów: 

„Leonardo da Vinci” – 939 696,90 zł, 

„Socrates- Comenius” – 58 701,76 zł, 

„Kapitał Ludzki” – 744 385,65 zł. 

 

Wydatki majątkowe – 0,00 zł 

 

Zakupy inwestycyjne  0,00 zł 
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W I połowie br. zaplanowano dotację w wysokości 66 000 zł przeznaczoną dla Przedszkola Sióstr 

Serafitek na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem nowo otwieranej placówki. Dotacja 

zostanie przekazana w II połowie roku. 

 

 

Ochrona zdrowia   2 879 918,95 zł 

 

Wydatki bieżące – 2 293 363,71 zł 

Wydatki majątkowe – 586 555,24 zł 

 

 

Szpitale ogólne       455 895,33 zł 

 

Wydatki majątkowe – 455 895,33 zł 

 

Modernizacja pomieszczeń oddziału ortopedii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska       0,00 zł 

 

W I półroczu 2009 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. 

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. 

 

Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego           26 484,33 zł 

 

W ramach ww. zadania dokonano wymiany sufitu podwieszanego z płyt TERMATEX w korytarzu 

przy Izbie Przyjęć. Zadanie zakończono i odebrano zgodnie z umową. 

 

Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa 

i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie        0,00 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie węzłów cieplnych na potrzeby c.o., ciepłej 

wody użytkowej oraz ciepła technologicznego z uwzględnieniem stacji mieszającej. Ponadto 

rozpoczęto prace renowacyjne. Termin zakończenia inwestycji nastąpi w 2010 r. 

 

Wykonanie elewacji z dociepleniem budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie           39 744,00 zł 

 

Inwestycja ta została zaplanowana do ujęcia w Programie Operacyjnym Infrastruktura 

i Środowisko, w projekcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie 

miasta Rzeszowa.” z terminem realizacji w 2010 r. W I półroczu 2009 r. wykonano roboty 

przygotowawcze i zabezpieczające przy klatce schodowej „starego skrzydła” szpitala. 

 

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na realizację projektu 

„Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM”        0,00 zł 

 

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono dostawcę sprzętu 

komputerowego, który zostanie zakupiony w II połowie 2009 r. Ponadto środki z dotacji zostaną 

wydatkowane na klimatyzator potrzebny do wyposażenia serwerowni przyszłej inwestycji. 

 

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację kotłowni olejowo – gazowej 

w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4           29 900,00 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano modernizację układu zasilania i redukcji pary 

technologicznej dla potrzeb centralnej instalacji wraz z opracowaniem koncepcji i wykonaniem 

sieci. W III kwartale br. zostanie opracowany dalszy przedmiot zamówienia oraz wyłoniony 

wykonawca robót. 

 

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej       359 767,00 zł 
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W ramach powyższej kwoty zakupiono: 3 szt. videogastroskopu, procesor wizyjny z 

oprzyrządowaniem, monitor wieloparametryczny, kocioł warzelny parowy, pompę „Duet” oraz 

uchwyt pistoletowy do wiertarki. 

 

 

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze   145 ,33 zł 

 

Wydatki majątkowe – 145,33 zł 

 

Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2  

dla potrzeb ZOL w Rzeszowie    145,33 zł 

 

Powyższe środki zostały poniesione na wypisy z rejestru gruntu i kopię mapy. W postępowaniu 

przetargowym wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Termin realizacji projektu 

przypada na 30 lipca 2009 r. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w II półroczu br. 

 

 

Lecznictwo ambulatoryjne         114 044,58 zł 

 

Wydatki majątkowe – 114 044,58 zł 

 

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1           62 063,44 zł 

 

W I półroczu 2009 r. wykonano modernizację schodów zewnętrznych do budynku przychodni. 

 

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6           51 946,79 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano roboty związane z naprawą posadzki w holu 

wejściowym wraz z ekspertyzą budowlaną. 

 

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3      34,35 zł 

 

Przygotowano dokumentację projektową na wymianę stolarki okiennej oraz wybrano wykonawcę 

robót. 

 

Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska       0,00 zł 

 

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację oraz projekt wykonawczy, wykonano 

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br. 

 

 

Programy polityki zdrowotnej           38 142,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 38 142,00 zł 

 

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w I półroczu 2009 roku 

sfinansowano: 

• Program Profilaktyki Raka Piersi – badania mammograficzne dla kobiet powyżej 45 roku 

życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 44 roku życia. Program zlecono do realizacji 

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W okresie od marca do maja br. wykonano 262 badania 

mammograficzne i 128 badań USG. Na program ten wydatkowano 23 950,00 zł. 

• Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II –adresowany do mieszkańców 

miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystało z niego 128 osób. Koszt programu wyniósł: 

3 834,00 zł. 

• Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego - w ramach którego przebadano 21 osób. Koszt 

tego programu: 1 470,00 zł. 
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• Program Profilaktyki Wad Postawy „Proste plecy” dla uczniów klas III-ch szkół 

podstawowych. Przebadano od maja do czerwca br. 1 355 dzieci. Program kosztował: 

14 905,00 zł. 

• Program szczepień przeciwko zakażeniom meningokokowym i pneumokokowym. W maju 

br. zaszczepiono 38 dzieci. Koszt programu wyniósł 7 888,00 zł. 

• Program wczesnego wykrywania wad wzroku w populacji 6 – latków – profilaktyczne 

badania okulistyczne wykonane w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta Rzeszowa. 

Przebadano 1 180 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 16 520,00 zł. 

• Akcję z okazji „Światowego Dnia bez Tytoniu”. Edukacją zdrowotną przeciwko paleniu 

tytoniu objęto 234 osoby. Na ten cel wydano 1 000,00 zł. 

 

 

Zwalczanie narkomanii        0,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 0,00 zł 

 

Środki finansowe w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących profilaktyczne 

programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomani adresowane do dzieci i młodzieży 

zostaną przekazane w II półroczu 2009 r. 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi      1 988 407,24 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 988 407,24 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. 

Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia  wolnego od nałogów poprzez 

rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych. Zajęcia cieszyły się wielkim 

zainteresowaniem. Systematycznie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych uczestniczyło ok. 5 

tysięcy  dzieci i młodzieży. W I etapie szkolnych programów zrealizowano 13 557 godzin i 

przekazano 284 556,00 zł. Z budżetu miasta Rzeszowa zostały również przekazane środki 

finansowe w wysokości 151 480,00 zł na zakup drobnego sprzętu sportowego. Zabezpieczono 

także środki na transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie uczestników zawodów. 

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. 
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Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Centrum Profilaktyki i i Terapii Uzależnień          213 468,00 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 przeciwdziałania alkoholizmowi         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 59 szkołach i objęto nim 9 990 uczniów z 387 klas. 

 

Dotacje na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, 

rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego 

 

W I półroczu 2009 r. na ten cel przeznaczono kwotę 621 940,00 zł, z tego: 

 

� Uczniowski Klub Sportowy „Slalom”             7 000,00 zł 

� MKS Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”           10 000,00 zł 

� Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń”             3 000,00 zł 

� Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu Dzieci ”             3 000,00 zł 

� Rzeszowski Klub Oyama Karate 4 200,00 zł 

� Uczniowski Klub Sportowy – TKKF „Siódemka”             8 000,00 zł 

� Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”           12 000,00 zł 

� Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”             3 400,00 zł 

� Klub Sportowy „Korona” Rzeszów                       15 000,00 zł 

� Klub Uczelniany AZS UR           13 000,00 zł 

� Zarząd Środowiskowy AZS            29 750,00 zł 

� Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów            15 000,00 zł 

� Akademicki Klub Sportowy „Resovia”            20 700,00 zł 

� Młodzieżowy Klub Kajakowy „RzKK”              6 100,00 zł 

� Rzeszowski Klub Taekwon – Do                           2 000,00 zł 

� Zakładowy Klub Sportowy „Stal” Rzeszów          231 000,00 zł 

� Stowarzyszenie Sztuk Walki            10 000,00 zł 

� Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej              6 000,00 zł 

� Szkolny Klub Sportowy „Ignaś”              3 500,00 zł 

� Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”            20 000,00 zł 

� Akademia Karate Tradycyjnego            15 000,00 zł 

� Międzyszkolny Klub Sportowy V LO              6 000,00 zł 

� UKS „Fox Ball ”              3 500,00 zł 

� Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter”            25 000,00 zł 

� Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”            10 000,00zł 

� Klub Sportowy „Przybyszówka”            17 000,00 zł 

� Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”            20 000,00 zł 

� AZS UR Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej            10 000,00 zł 

� Szkolny Klub Sportowy „Piast 25” 3 000,00 zł 
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� Klub Sportowy „Junak” Rzeszów             10 000,00 zł 

� Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Szczęśliwy Dom”              7 190,00 zł 

� Fundacja Pomocy Młodzieży „Wzrastanie”            31 350,00 zł 

� Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”            10 000,00 zł 

� Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju  

      Dzieci i Młodzieży „Titum”               7 250,00 zł 

� Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości”              8 100,00 zł 

� Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”              7 000,00 zł 

� Rzeszowski Klub Tenisowy ABC              1 400,00 zł 

� Rzeszowski Klub Sportów Walki               6 000,00 zł 

� Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe 

NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie              1 500,00 zł 

 

Dotacje na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień   

 

Na ten cel przekazano kwotę 11 300,00 zł, z tego: 

 

� Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie   6 000,00 zł 

� Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej   4 000,00 zł 

� Stowarzyszenie „Pomoc”   1 300,00 zł 

 

Dotacje na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży 

 

Wydatkowano kwotę 17 460,00 zł, z tego: 

 

� Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Chrystusa Króla               5 460,00 zł 

� Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa             12 000,00 zł 

 

Dotacje na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez 

organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno - rekreacyjnych i kulturalno - 

rozrywkowych 

 

Na ten cel przeznaczono kwotę 9 872,84 zł, z tego: 

 

� Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Rest – Gest”   1 930,00 zł 

� Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową   2 700,00 zł 

� Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSS im. Unicef „ARS VIVENDI”   3 972,84 zł 

� Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem   1 270,00 zł 

 

Dotacje na pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom 

 

Na ten cel przeznaczono kwotę 4 000,00 zł dla Fundacji „Nowe Życie”. 

 

Dotacje na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne   

 

Na ten cel przekazano kwotę 177 900,00 zł, z tego: 

 

� Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”   55 050,00 zł 

� Fundacja „Nowe Życie” 15 000,00 zł 

� Stowarzyszenie Rodzin Katolickich  

Koło przy parafii Podwyższenia Krzyża Św.   26 000,00 zł 

� Stowarzyszenie „Karan”   38 450,00 zł 

� Stowarzyszenie „Cras” 9 000,00 zł 

� Parafia p.w. Chrystusa Króla 17 000,00 zł 

� Parafia p.w. Św. Judy Tadeusza 17 400,00 zł 
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Izba Wytrzeźwień         235 190,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 218 720,00 zł 

 

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I półroczu br. Izba przyjęła 

3 351 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 – 16 470,00 zł 

 

Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień 16 470,00 zł 

 

Powyższa kwota została przeznaczona na prace przedprojektowe i opracowanie koncepcji 

architektoniczno-urbanistycznej.  

 

 

Pozostała działalność                      48 094,47 zł 

 

Wydatki bieżące – 48 094,47 zł 

 

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. Program promocji zdrowia pn. „Racjonalne odżywianie – 

kapitał zdrowia na przyszłość” zlecony do realizacji przez SP ZOZ Nr 1- pion higieny szkolnej . 

Realizowano go w formie zajęć edukacyjnych poprzez przeprowadzanie pogadanek, naukę  

przygotowywania zdrowych potraw, konkursy plastyczne. Na realizację powyższego programu 

przekazano 24 964,00 zł. Program przeprowadzono w 20 szkołach podstawowych, a liczba 

odbiorców wyniosła 1 431 osób. „Racjonalne odżywianie” będzie kontynuowane w II półroczu br. 

i obejmie uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Z kwoty tej sfinansowano także utrzymanie mikrobusu dla osób niepełnosprawnych – 20 272,67 zł. 

 

 

Pomoc społeczna            28 752 432,25 zł 

 

Wydatki bieżące – 28 278 767,03 zł 

Wydatki majątkowe – 473 665,22 zł 

 

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze     2 869 458,77 zł 

 

Wydatki bieżące – 2 714 368,83 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 930 388,28 zł. 



 

Budżet 2009 

 

 

197 

Na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w naszych placówkach Miasto otrzymuje 

dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w części „Wydatki na zadania realizowane 

w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”. 

 Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich 

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach. W I 

połowie 2009 r. wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 31 osób w kwocie  72 155,07 zł, 

pomocy rzeczowej udzielono 2 osobom na kwotę 9 882,00 zł oraz udzielono pomocy finansowej w 

kwocie 16 470,00 zł na usamodzielnienie się 4 wychowankom placówek opiekuńczo – 

wychowawczych. 

 

Miasto przekazało także dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 

prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 127 000,00 zł, z tego 

dla: 

 

� Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”   19 750,00 zł 

� Stowarzyszenia B-4 17 500,00 zł 

� Stowarzyszenia Rodzina Rodzin   12 750,00 zł 

� Stowarzyszenia „Pomoc”   17 500,00 zł 

� Stowarzyszenia „Cras” 6 000,00 zł 

� Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 11 680,00 zł 

� Parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej 13 000,00 zł 

� Parafii p.w. Bł. Karoliny 15 500,00 zł 

� Parafii p.w. Św. Judy Tadeusza 13 320,00 zł 

 

Wydatki majątkowe – 155 089,94 zł 

 

Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30         155 089,94 zł 

 

W ramach tej inwestycji wykonano izolację termiczną ścian cokołu, wyprawę z tynku mineralnego 

na cokole i odtworzono chodnik z kostki betonowej. Roboty zakończono i odebrano protokołem z 

29.05.2009 r. 

 

Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej        0,00 zł 

 

W I półroczu br. opracowano dokumentację na modernizację budynku Pogotowia Opiekuńczego. 

Zapłata za projekt nastąpi w II półroczu 2009 r. 

 

 

Domy pomocy społecznej      8 023 863,83 zł 

 

Wydatki bieżące – 7 835 938,10 zł 

 

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej, przy 

ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. 

Źródłem finansowania domów pomocy społecznej jest dotacja celowa na zadania własne 

i dochody z tytułu odpłatności pacjentów. Z całodobowej opieki korzysta około 474 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 447 827,79 zł za pobyt 57 mieszkańców Rzeszowa skierowanych do 

domów pomocy społecznej w innych gminach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy 

społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt. 

 

Wydatki majątkowe - 187 925,73 zł 

 

Adaptacja budynku DPS przy ul. Załęskiej do wymogów ppoż.           16 100,00 zł 
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W ramach ww. zadania zakupiono i zamontowano drzwi w korytarzu budynku DPS przy ul. 

Załęskiej. Założone drzwi dostosowały ciągi komunikacyjne do wymogów ppoż. poprzez skrócenie 

długości dojść do wyjść ewakuacyjnych. 

 

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych          151 943,17 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono modernizację pozostałych pomieszczeń 

sanitarnych i natryskowych. Skuto posadzki i płytki ze ścian oraz wykonano nowe piony 

kanalizacyjne. Roboty został zakończone i odebrane zgodnie z umową. 

 

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych     327,20 zł 

 

W miesiącu czerwcu br. zostały opracowane prace przedprojektowe i wystąpiono o decyzję 

odnośnie ustalenia warunków zabudowy. Powyższa kwota została poniesiona na wykonanie 

pomiarów strat ciepła kamerą termowizyjną i wykonanie obliczeń potrzebnych do dokumentacji w 

zakresie docieplenia budynku. 

 

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 22,93 zł 

 

W ramach ww. inwestycji złożono wniosek w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. 

Powyższe środki finansowe pokryły wypis i wyrys z ewidencji gruntów. 

 

Nadbudowa i modernizacja DPS przy ul. Sucharskiego           19 532,43 zł 

 

Środki zostały wydatkowane na wykonanie projektu altany rekreacyjnej z grillem. 

 

Przebudowa budynku portierni wraz z otoczeniem - DPS ul. Załęska        0,00 zł 

 

Realizacja powyższej inwestycji została zaplanowana na II połowę br. 

 

 

Ośrodki wsparcia         456 974,55 zł 

 

Wydatki bieżące - 456 954,69 zł 

 

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 3 ośrodki wsparcia: przy: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie ul. Seniora 2, w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego oraz w Zespole 

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko" przy ul. Nizinnej, 

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 99 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 11 osób, z zajęć terapii 18 osób, natomiast z wyżywienia 20 osoby. 

Ośrodek Wsparcia Dziennego przy Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Dom dla 

Dzieci i Młodzieży „Mieszko" niesie pomoc codziennie dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji 

rodzinnej w wieku od 6 - 10 lat. Dzieci korzystające z takiej formy pomocy mają zapewnioną 

opiekę oraz posiłki (podwieczorek i kolacja). W I półroczu br. nie było dzieci chętnych do 

korzystania z Ośrodka. Przekazane z budżetu środki zabezpieczyły wydatki osobowe 

pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe. 

 

Wydatki majątkowe - 19,86 zł 

 

Adaptacja części budynku ZSO Nr 1 na Środowiskowy Dom Samopomocy 

dla Osób Niepełnosprawnych       19,86 zł 
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W ramach ww. inwestycji wykonano prace przedprojektowe, projekt budowlany, przygotowano 

materiały wymagające pozwolenia na budowę oraz otrzymano decyzję o warunkach zabudowy. 

Prace zostały odebrane i zafakturowane z terminem płatności w lipcu 2009 r. 

Zaplanowane zakupy inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia przy MOPS w kwocie 9 000,00 zł zostaną 

zrealizowane w II półroczu 2009 r. 

 

Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia przy MOPS 0,00 zł 

 

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia przy MOPS zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r. 

 

 

Rodziny zastępcze         793 481,90 zł 

 

Wydatki bieżące - 793 481,90 zł 

 

Z tej formy pomocy w I połowie 2009 r. skorzystało 96 rodzin zastępczych, w których przebywało 

121 dzieci. Ponadto udzielono pomocy finansowej na usamodzielnienie 3 wychowanków, na 

kontynuowanie nauki przez 64 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 3 osób oraz jednorazową 

pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 3 rodzin. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa 

umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 104 296,50 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego         352 526,95 zł 

Wydatki bieżące - 352 526,95 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 w/w 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. Jest to również zwrot nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych wypłaconych, w latach ubiegłych, przez inne podmioty niż gmina, odprowadzanych 

do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe      2 727 781,48 zł 

 

Wydatki bieżące - 2 727 781,48 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 w I półroczu skorzystało 2 056 

osób. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe zwrotne, m. in. 

na żywność, odzież, opał, obuwie, zakup leków, obiady dla podopiecznych, zakupy szkolne. 

Przyznano również pomoc dla 1 042 osób w formie zasiłków okresowych oraz pokryto składkę na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 1 osoby. 
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Dodatki mieszkaniowe      3 212 512,28 zł 

Wydatki bieżące - 3 212 512,28 zł 

 

W I połowie br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 000 rodzin, wydano 3 261 decyzji, w tym 

przyznających dodatek mieszkaniowy - 3 154. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów 

mieszkań spółdzielczych - 1 468 747,16 zł oraz najemców lokali komunalnych - 1 427 749,58 zł. 

Pozostała część dodatków wypłaconych dotyczyła lokatorów wspólnot mieszkaniowych, mieszkań 

zakładowych i prywatno – czynszowych. 

 

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie         416 004,75 zł 

Wydatki bieżące - 416 004,75 zł 

 

W ramach ww. środków finansowych w I półroczu 2009 r. był realizowany 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 ma na celu zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia 

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomoże także podnieść ich kwalifikacje 

zawodowe i społeczne poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej      7 594 390,11 zł 

Wydatki bieżące - 7 594 390,11 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 

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. 

Wydatki majątkowe - 0,00 zł 

 

Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26        0,00 zł 

 

Powyższa inwestycja została wprowadzona do budżetu miasta Rzeszowa na sesji Rady Miasta z 

dnia 25 maja 2009 r. Trwają prace nad przygotowaniem materiałów w celu ogłoszenia przetargu 

na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. 

 

Zakupy inwestycyjne dla MOPS        0,00zł 

 

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostaną zrealizowane w II 

półroczu 2009 r. 
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Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 

i ośrodki interwencji kryzysowej         416 486,13 zł 

Wydatki bieżące - 285 856,44 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 br. z takiej formy pomocy skorzystało 18 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. 

Wydatki majątkowe - 130 629,69 zł 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Skubisza          130 629,69 zł 

 

Wykonano elewację budynku wraz z dociepleniem. Zadanie zostało zakończone i odebrane 

zgodnie z umową. 

 

 

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze         188 089,29 zł 

Wydatki bieżące - 188 089,29 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 

br. placówka ta przeprowadziła łącznie 2 196 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           36 700,75 zł 

Wydatki bieżące - 36 700,75 zł 

 

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. 

 

 

Pozostała działalność      1 664 161,46 zł 

 

Wydatki bieżące - 1 664 161,46 zł 

 

Środki te zostały przeznaczone na: 

• jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka 315 000,00 zł 

     Skorzystało 207 osób dla 210 dzieci 

• bilety trasowane MPK dla 370 dzieci podopiecznych MOPS   73 702,00 zł 

• program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” - 1 450 osób 468 854,46 zł 

• prace społecznie użyteczne     7 027,00 zł 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe 

takie m. in. jak: „Caritas" Diecezji Rzeszowskiej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. 

Instytucje te poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne 

i bezdomne. 
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Na realizację tych zadań miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 794 503,00 zł, 

z tego: 

 

na prowadzenie kuchni dla najuboższych 361 500,00 zł 

 

� Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 361 500,00 zł 

 

na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych  

w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu -   34 499,00 zł 

 

� Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Rzeszów 500,00 zł 

� Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych          3 000,00 zł 

� Stowarzyszenie „Otwarty Umysł"          6 000,00 zł 

� Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane          1 000,00 zł 

� Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Podkarpackiego          2 000,00 zł 

� Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res - Gest"          2 000,00 zł 

� Stowarzyszenie „Titum"          3 000,00 zł 

� Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom  

z Chorobą Alzheimera    4 000,00 zł 

� Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji          3 000,00 zł 

� Stowarzyszenie „Solis Radius"          3 000,00 zł 

� Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami 

Komunikacji Językowej „Chcę Zrozumieć"          1 000,00 zł 

� Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych 

im. UNICEF„ARS VIVENDI"             999,00 zł 

� Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością  

Psychoruchową          5 000,00 zł 

 

na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich i patologicznych 

poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych         11 000,00 zł 

 

� Caritas Diecezji Rzeszowskiej       11 000,00 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  362 504,00 zł 

 

� Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta      362 504,00 zł 

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   5 466 432,94 zł 

 

Wydatki bieżące - 4 556 769,56 zł  

Wydatki majątkowe - 909 663,38 zł 

 

 

Żłobki      4 261 367,54 zł 

Wydatki bieżące - 3 351 704,16 zł 

 

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 150 osób. Z miejsc w 

żłobkach korzystało średnio 676 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na 

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. 
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Wydatki majątkowe - 909 663,38 zł 

 

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny     120,04 zł 

W ramach ww. zadania opracowano koncepcję architektoniczno - przestrzenną. Powyższa kwota 

została poniesiona na wypisy i mapy do celów opiniodawczych. W II kwartale br, wystąpiono z 

wnioskiem o decyzję dotyczącą ustalenia lokalizacji celu publicznego. 

 

Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja        0,00 zł 

 

Inwestycja ta zaplanowana jest do ujęcia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 

pn. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa. 

Powyższe zadanie jest przewidziane do realizacji w 2010 r. 

 

Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B           29 531,09 zł 

 

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy budynku. 

Roboty budowlane będą wykonywane w II półroczu 2009 r. Inwestycja ta została zaplanowana do 

ujęcia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko pn. projektu „Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa". 

 

Modernizacja budynku Żłobka Nr 11, ul Krzyżanowskiego 22         833 218,16 zł 

 

W ramach ww. zadania przeprowadzono roboty budowlane na parterze i I piętrze budynku, roboty 

instalacyjne i elektryczne, elewacje i roboty zewnętrzne. Ponadto wybudowano budynek 

pomocniczy. Wykonanie nowego ogrodzenia i śmietnika zaplanowano na II półrocze br. 

 

Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B            10 378,89 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową i wykonano 

instalację c.o. i instalację solarną. Wykonano dokumentację projektową na wewnętrzną 

modernizację budynku żłobka i zagospodarowanie terenu wokół obiektu. 

 

Przebudowa pomieszczeń budynku Żłobka Nr 10, ul. Starzyńskiego 19        0,00 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń budynku żłobka. Zapłata za 

projekt zostanie uiszczona w II półroczu br. 

 

Wykonanie elewacji budynku Żłobka Nr 10 przy ul. Starzyńskiego 19           25 215,20 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową na elewację budynku oraz audyt energetyczny. Złożono 

wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót. 

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. 

 

Zakupy inwestycyjne - MZŻ            11 200,00 zł 

 

Środki zostały wydatkowane na zakup zmywarki, zamrażarki i pralnicy. Na wydatki remontowe, 

naprawy i konserwacje przekazano 29 713,00 zł. 

 

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych          76 990,40 zł  

 

Wydatki bieżące - 76 990,40 zł 

 

Środki w wysokości 58 084,40 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 
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jest ze środków samorządowych oraz ze środków otrzymywanych z PFRON. Na dofinansowanie 

Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazano 18 906,00 zł. 

 

 

Powiatowe urzędy pracy      1 127 535,00 zł 

 

Wydatki bieżące -1 127 535,00 zł 

 

Środki zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części 

dotyczącej Miasta Rzeszowa. 

 

 

Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne    540,00 zł 

 

Wydatki bieżące - 540,00 zł 

 

Kwota ta stanowi zwrot nienależnie wypłaconych rent socjalnych, podlegających odprowadzeniu 

do budżetu państwa. 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza 12 841 295,85 zł 

 

Wydatki bieżące - 11 997 311,48 zł 

Wydatki majątkowe - 843 984,37 zł 

 

 

Świetlice szkolne      2 811 140,00 zł 

 

Wydatki bieżące - 2 811 140,00 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. Ze środków tych sfinansowano 

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny. 

 

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne         925 154,43 zł 

 

Wydatki bieżące - 925 154,43 zł 

 

W I półroczu 2009 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 1 440 dzieci 

i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także przedszkoli. 

Przekazane środki zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne 

wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. 

 

 

Placówki wychowania pozaszkolnego      2 413 054,18 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 601 619,81 zł 

 

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

i Młodzieżowy Dom Kultury. Zespoły artystyczne i grupy sportowe działające przy Zespole 

Placówek Oświatowo - Wychowawczych 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. 

Z różnych form zajęć stałych w I półroczu br. skorzystało około 2 308 uczestników w 153 grupach. 
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Środki te zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. 

 

Wydatki majątkowe - 811 434,37 zł 

 

Budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka          806 436,37 zł 

 

W I półroczu br. wykonano system telewizji dozorowej na pięciu kamerach wewnętrznych wraz z 

systemem alarmowym, tablice z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacji i 

wyposażono obiekt w sprzęt przeciwpożarowy. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury             4 998,00 zł 

 

Środki wydatkowano na zestaw perkusyjny do zajęć instrumentalno - wokalnych. 

 

 

Internaty i bursy szkolne      2 994 778,05 zł 

 

Wydatki bieżące - 2 962 228,05 zł 

 

Przy zespołach szkół zawodowych funkcjonuje 5 internatów, 1 internat przy Państwowym Liceum 

Sztuk Plastycznych oraz 1 internat przy LO im Jana Pawła II. Z miejsc w internatach w I połowie 

br. skorzystało 970 osób. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, m.in. energię elektryczną, c.o., 

gaz, opłaty telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i bhp, 

czynsze. Środki te pokryły również dotację dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 

Pawła II w Rzeszowie. Na remonty wydatkowana została kwota 23 200,71 zł, w ramach której 

przeprowadzono m.in. remont łazienek. 

 

Wydatki majątkowe - 32 550,00 zł 

 

Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Gospodarczych           27 300,00 zł 

 

Środki te przeznaczono na zakup patelni elektrycznej, kuchenki z piekarnikiem i bemaru – 

profesjonalnego sprzętu gastronomicznego do utrzymywania stałej temperatury wcześniej 

przygotowanych potraw. 

 

Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego             5 250,00 zł 

 

Środki te przeznaczone na zakup szatkownicy do warzyw. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2 zostaną zrealizowane w II półroczu. 

 

 

Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku 

dzieci i młodzieży         110 807,80 zł 

 

Wydatki bieżące - 110 807,80 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      1 071 124,00 zł 

 

Wydatki bieżące - 1 071 124,00 zł 
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Gmina Miasto Rzeszów realizowała 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 2009 r. wypłacono m.in.: 979 

stypendiów szkolnych na kwotę 465 490,00 zł, 20 zasiłków szkolnych o wartości 5 680,00 zł oraz w 

oparciu o kryteria zawarte w Uchwale Nr XXXII/509/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

29.04.09 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz zgodnie z Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr V/758/09 z dnia 14.01.09 r. wypłacono 542 stypendia za dobre 

wyniki w nauce, na łączną kwotę 599 954 zł. 

 

 

Szkolne schroniska młodzieżowe 2 036,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 2 036,00 zł 

 

Schronisko Młodzieżowe Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest placówką 

oświatową – wychowawczą działającą na terenie miasta Rzeszowa od 1 czerwca 2008 r. 

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. W I półroczu wykorzystano 11 % przekazanej 

dotacji. Pozostała kwota w wysokości 181 564 zł zostanie wydatkowana w II połowie 2009 r 

i pokryje wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki. 

 

 

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze      1 354 168,00 zł 

 

Wydatki bieżące - 1 354 168,00 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 skorzystało w I połowie br. 70 podopiecznych. 

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki. 

 

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 119,00 zł 

 

Wydatki bieżące - 2 119,00 zł 

 

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych 

z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

 

 

Pozostała działalność      1 156 914,39 zł 

 

Wydatki bieżące -1 156 914,39 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, 

• zapłatę za ubezpieczenie szkół, 

• inne wydatki (konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe). 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 656 165,51 zł 

 

Wydatki bieżące – 10 676 588,63 zł 

Wydatki majątkowe – 4 979 576,88 zł 

 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód   5 194 358,99 zł 

 

Wydatki bieżące – 538 205,81 zł 

 

Powyższe środki przeznaczone zostały na: 

 

Dotacje przedmiotowe dla: 

− Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ”EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 

48 891,60 zł 

− Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych  ”GO-KOM” Sp. z o.o. w 

Boguchwale – 44 023,35 zł 

 

Dotacje te są przeznaczone na dopłaty do ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 

położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady. 

 

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej 

 

Miasto posiada 291,9 km kanalizacji deszczowej. W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano 

m.in.: 

− mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej, 

− przeglądy kanalizacji, 

− ręczne czyszczenie krytego odcinka potoku Mikośka i bramy przy ul. Siemiradzkiego, 

− usuwanie skutków wysokich opadów, 

− czyszczenie i oznakowanie krat,  

− wywóz piasku z czyszczenia kanalizacji na składowisko w Kozodrzy, 

− remonty kanalizacji deszczowej o łącznej długości 15,5 m, 22 szt. studni i 39 szt. wpustów 

ulicznych; 

− analizy wód opadowych,  

− opłaty za wody opadowe odprowadzane kolektorami deszczowymi, 

− koszty obsługi pompowni wód opadowo-melioracyjnych, 

− opracowanie operatu wodnoprawnego dla jednego wylotu kolektora deszczowego. 

 

Potoki i rowy 

 

Przeprowadzono m.in.: 

− konserwacje rowów Miłocińskiego i Staromiejskiego, potoków Mikośka i Czekaj wraz z 

rowami dopływającymi oraz potoku Rudka, 

− bieżące utrzymanie rowów i potoków, 

− umocnienia dna i skarp rowu C-11 przy ul. Wieniawskiego i rowu M-2 przy ul. Olbrachta. 

 

Inne wydatki 

 

Pokryto koszty ogłoszenia w gazecie informacji o przetargu.  

 

Wydatki majątkowe  – 4 656 153,18 zł 

 

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej 0,00 zł 

 

W ramach tego zadania na 2009 r. zaplanowano utwardzenie poboczy. Umowa z wykonawcą 

robót zostanie podpisana w lipcu br.  
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Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12-D1 

wraz z dojazdem od ul. Gen. Kustronia 181 853,53 zł 

 

W ramach tego zadania dokonano przebudowy zatoki autobusowej oraz wybudowano drogę 

dojazdową do budynku sądu. Planowany zakres rzeczowy inwestycji na 2009 r. został 

zrealizowany w całości.  

 

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 1, 2, 3  

przy ul. Sienkiewicza wraz z modernizacją 194 413,00 zł 

 

Powyższe środki pokryły koszty wykonania kanalizacji deszczowej Ø 200-400 mm w rejonie 

budynków nr 1, 2, 3 przy ul. Sienkiewicza oraz przełączenia istniejących odpływów do nowo 

wybudowanych studzienek. Planowane roboty wykonano w całości i dokonano ich odbioru.  

 

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Budowlanych   0,00 zł 

 

Zakończono budowę kanalizacji i odtworzono nawierzchnię ulicy. Dokonano odbioru końcowego 

robót. Płatność nastąpi w II półroczu br. 

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II   0,00 zł 

 

Złożono wniosek w Wydziale Zamówień Publicznych o wybór wykonawcy robót . 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla „Pustek” - projekt   0,00 zł 

 

Opracowano koncepcję przebiegu trasy kanalizacji. Przygotowano materiały do wniosku o 

uwarunkowaniach środowiskowych oraz materiały do decyzji lokalizacyjnej. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków w rejonie ul. Leśnej - projekt 0,00 zł 

 

Trwają prace nad przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Zgodnie z 

umową termin wykonania dokumentacji przypada na grudzień br. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku  

od ul. Strzelniczej do ul. Witosa – etap I i II   7 620,12 zł 

 

W ramach powyższej kwoty opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą oraz wykonano 

przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 9 m oraz kanalizacji deszczowej – 7 m wraz ze 

studzienkami. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka – etap III i IV 0,00 zł 

 

W I półroczu br. przygotowano wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej  0,00 zł 

 

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”. 

Przygotowano materiały do decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej oraz opracowano program 

funkcjonalno-użytkowy. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Załężu – teren w okolicy giełdy samochodowej 0,00 zł 

 

W ramach tej inwestycji przygotowano wniosek i materiały niezbędne do wydania decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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Budowa studni awaryjnych na terenie Rzeszowa  0,00 zł 

 

Trwa przygotowywanie wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie 

dokumentacji na wykonanie 3 studni awaryjnych. 

 

Budowa szaletu na bulwarach - projekt   0,00 zł 

 

Trwa ustalanie lokalizacji szaletu. 

 

Inwestycyjne czyny społeczne - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

dla ul. Zelwerowicza, etap I i II  0,00 zł 

 

Uruchomiona została procedura przetargowa dotycząca realizacji tego zadania. 

 

Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap – cz. 1, 2, 3 i 4 0,00 zł 

 

W I półroczu zrealizowano i dokonano odbioru końcowego robót drugiej części tej inwestycji. W jej 

zakres wchodziło czyszczenie wykonanego kolektora deszczowego Ø 1000−1200 mm o długości 

189 m oraz wykonanie poboczy o łącznej długości 400 m. Ponadto zawarto umowę z wykonawcą 

trzeciej części robót. 

Zadanie jest dofinansowane z GFOŚiGW. 

 

Kanalizacja deszczowa w rejonie rowu odwadniającego przy ul. Nowowiejskiej  0,00 zł 

 

Środki zaplanowane na to zadanie zostaną wydatkowane w II półroczu na opłacenie nadzoru 

autorskiego. 

 

Kanalizacja sanitarna wzdłuż potoku Młynówka w rejonie ulicy Mieszka I   0,00 zł 

 

W czerwcu podpisana została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i 

wykonawczej. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 września br. 

 

Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja – od ul. Cienistej  

do ul. Lwowskiej 0,00 zł 

 

Trwa procedura zmierzająca do wyłonienia wykonawcy sieci wodociągowej. 

 

Modernizacja szaletu przy ul. Grottgera   459 511,11 zł 

 

Kwota ta pokryła koszty rozbiórki starego szaletu, wykonania nowych fundamentów, ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych, stropów, pionów wentylacyjnych, schodów, izolacji posadzek, 

instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, a także malowania ścian i sufitów oraz montażu 

windy. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane. 

 

Odbudowa i regulacja potoku Matysówka 0,00 zł 

 

W ramach tego zadania opracowano geodezyjne wyznaczenia trasy oraz koncepcję odbudowy 

potoku na odcinkach od ul. Sikorskiego do ujścia rzeki Strug oraz od granicy miasta do parku w 

Zalesiu.  

 

Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa   52,03 zł 

 

Kwotę tę przeznaczono na zakup mapy do celów opiniodawczych. Ponadto opracowano koncepcję 

przebiegu trasy kanalizacji deszczowej, a także przygotowano materiały do decyzji lokalizacyjnej i 

środowiskowej. 
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Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej  150,30 zł 

 

W I półroczu br. przygotowano koncepcję trasy kanalizacji deszczowej oraz materiały do decyzji 

lokalizacyjnej i materiały do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zakupiono także mapę 

do celów opiniodawczych. 

 

Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części 

miasta Rzeszowa 0,00 zł 

 

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”. 

Trwa procedura związana z przygotowaniem przetargu na wybór wykonawcy kanalizacji 

deszczowej od hipermarketu Tesco do Parku Papieskiego i zabudowy przemysłowej przy Al. Armii 

Krajowej. 

 

Odprowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka   12,43 zł 

 

Kwota ta została przeznaczona na zakup dziennika budowy. 

Ponadto przeprowadzono roboty budowlane w zakresie odbudowy rowu na odcinku 350 m. 

 

Odwodnienie rejonu ulicy bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza 15 000,00 zł 

 

Opracowano koncepcję trasy kanalizacji oraz materiały do decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej. 

 

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

w rejonie zlewni potoku Mikośka  23,30 zł 

 

Środki te przeznaczono na zakup wypisu i kopii mapy. Obecnie trwa procedura przetargowa na 

wybór wykonawcy robót. 

 

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynku przy ul. Śreniawitów 2 39 591,00 zł 

 

Wykonano 171 m kanalizacji deszczowej. Zrealizowano planowany zakres rzeczowy i dokonano 

odbioru końcowego. 

 

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta 0,00 zł 

 

W I półroczu br. wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na realizację 

kolektora deszczowego. 

 

Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej 325 770,00 zł 

 

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”. 

Powyższe środki pozwoliły na sfinansowanie ułożenia kanalizacji deszczowej Ø 200 - 500 o 

łącznej długości 775 m. 

 

Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 1 178 073,49 zł 

 

Inwestycja ta realizowana jest przez MPWiK Spółka z o. o. w ramach programu ISPA/Fundusz 

Spójności. Realizacja tego przedsięwzięcia została podzielona na trzy kontrakty: 

I kontrakt obejmował „Modernizację Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania 

Wody, którego realizacja została zakończona w grudniu, a koszt wyniósł 21,3 mln Euro. 

II kontrakt dotyczył Gospodarki Osadami. Jego realizacja również została zakończona, a koszt 

wyniósł 2,8 mln Euro. 
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III kontrakt to rozbudowa zbiorników wyrównania wody. Koszt tego etapu to 5,6 mln Euro. Termin 

zakończenia planowany jest na sierpień 2009 r. 

Źródłem finansowania tego przedsięwzięcia są: 

• Fundusz Spójności 55 % 

• Beneficjent 45 %, z czego : budżet miasta 30 %, MPWiK Sp. z.o.o. 70 %. 

W I półroczu 2009 r. z Funduszu Spójności wpłynęło 1 178 073,49 zł. Udział Miasta w 

finansowaniu tego przedsięwzięcia jest ujmowany w dziale 758 „Różne rozliczenia”. 

 

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 8 Marca 19,67 zł 

 

Środki te przeznaczono na wypis z rejestru gruntów.  

 

Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej 79 300,00 zł 

 

Kwota ta pokryła koszty opracowania kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej. 

 

Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej  

w ul. Strażackiej - projekt 0,00 zł 

 

Opracowano koncepcję przebiegu trasy dwóch niezależnych rurociągów tłocznych pompowni Miła 

1 i 2 do kanalizacji w ul. Strażackiej. Przygotowano materiały do decyzji lokalizacyjnej i 

środowiskowej. 

 

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie  0,00 zł 

 

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”. 

W czerwcu 2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowywany jest wniosek do Wydziału 

Zamówień Publicznych o przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację inwestycji. 

 

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie  0,00 zł 

 

Uzyskano decyzję środowiskową. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

 

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego, 

Wieniawskiego i Powstańców Listopadowych 0,00 zł 

 

Otrzymano dwie decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowywana jest 

dokumentacja budowlana. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Miłej 0,00 zł 

 

Przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego 0,00 zł 

 

Jest to inwestycja miejska z udziałem ludności. Trwa przygotowanie stosownego porozumienia. 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Potokowej - projekt 0,00 zł 

 

Trwają prace nad projektem budowlanym i wykonawczym, których zakończenie zgodnie z umową 

nastąpi 30 września br.  

 

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Św. Marcina i Św. Faustyny 0,00 zł 

 



 

Budżet 2009 

 

 

212 

Przygotowywany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie przetargu 

na wykonawcę robót. 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Zawiszy 73 396,35 zł 

Wykonano 860 m kanalizacji sanitarnej Ø  200 mm, 520 m sieci wodociągowej Ø 160 mm i 257 m 

sieci wodociągowej Ø  63 mm. 

 

Sieć wodociągowa przy ul. Michlewskiej 0,00 zł 

 

Inwestor przeprojektowuje dokumentację, z powodu sprzeciwu właściciela działki na umieszczenie 

hydrantu. 

 

Sieć wodociągowa przy ul. Rozległej 8,86 zł 

 

Środki te przeznaczono na zakup dziennika budowy. 

 

Sieć wodociągowa przy ul. Wspólnej 0,00 zł 

 

Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. 

 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, prace przedprojektowe 24 400,00 zł 

 

Kwota ta stanowi płatność za wykonany pod koniec ubiegłego roku operat hydrologiczny.  

 

Uzbrojenie terenu dla budynków nr 1 i 2 przy ul. Raginisa 37 513,53 zł 

 

Kwota ta przeznaczona została na zapłacenie faktury z terminem płatności w bieżącym roku za 

roboty wykonane w 2008 r.  

 

Uzbrojenie terenu dla budynku przy Al. Niepodległości 884 678,70 zł 

 

W ramach tej inwestycji wybudowano drogi, chodnik, ścieżki rowerowe i parkingi o powierzchni 

2100 m
2

. Ułożono 98 m kanalizacji sanitarnej, 263,7 m kanalizacji deszczowej oraz 121 m sieci 

wodociągowej. Wykonano oświetlenie uliczne na długości 1142 m (11 słupów). Ponadto 

przebudowano linie kablowe i napowietrzne o długości 397,5 m, 56 m gazociągu oraz 95,6 m sieci 

cieplnej. 

Wszczęto również procedurę przetargową na realizację 2 części zadania. 

Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Energetyk”. 

 

Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Prymasa 1000-lecia 0,00 zł 

 

Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy robót.  

Zadanie będzie finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Rzeszowską Spółdzielnię 

Mieszkaniową. 

 

Uzbrojenie terenu dla osiedla „Staromieście – Ogrody” 17 534,45 zł 

 

Kwotę tę wydatkowano na wykonanie pompowni wody oraz podłączenie jej do sieci energetycznej. 

Na realizację tej części inwestycji Miasto uzyskało dofinansowanie z PGE Dystrybucja Rzeszów 

Sp. z o.o. w wysokości 9 725 zł, na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

części energetycznej. 

Trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyboru wykonawcy kolejnego etapu inwestycji, który 

będzie finansowany z pożyczki ze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. 

 

Uzbrojenie terenu dla zabudowy mieszkalno-usługowej  

przy zbiegu ul. E. Kwiatkowskiego i Al. Powstańców Warszawy 0,00 zł 
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Wszczęto procedurę przetargową mającą na celu wybór wykonawcy robót.  

Zadanie będzie finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Metalowiec”. 

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka 177 712,03 zł 

 

W I półroczu br. zrealizowano II etap inwestycji. Wykonano sieć wodociągową Ø 40 - 160 mm o 

długości 41 m, kanalizację sanitarną Ø 160 - 200 mm o długości 57 m oraz kanalizację deszczową 

Ø  250 - 500 mm o długości 283 m. Ponadto rozpoczęto III etap inwestycji, opracowano 

dokumentację budowlano-wykonawczą i wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy 

robót. 

Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Projektant”. 

 

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej 0,00 zł 

 

Przygotowywana jest dokumentacja budowlano-wykonawcza.  

Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej Miastu przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. 

 

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 8 633,42 zł 

 

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej.  

Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Projektant”. 

 

Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina  

w rejonie Powstańców Śląskich 676 354,37 zł 

 

W ramach powyższych środków wykonano sieć wodociągową Ø  160 o długości 835 m i Ø  315 o 

długości 1630 m. 

 

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe 

odprowadzane do potoku Mikośka 12,43 zł 

 

W I półroczu br. wykonano urządzenie oczyszczające na wylocie 231. 

 

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe 

odprowadzane do potoku Rudka 274 519,06 zł 

 

Środki te zostały poniesione na montaż urządzeń oczyszczających na wylotach 364 i 368. Roboty 

zostały wykonane w całości. Dokonano odbioru końcowego. 

 

 

Oczyszczanie miasta         611 566,06 zł 

 

Wydatki bieżące – 611 566,06 zł 

 

Prace z zakresu utrzymania porządku w Mieście prowadzone były przez Miejski Zarząd Dróg 

i Zieleni oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Obejmowały one: 

� opróżnianie koszy ulicznych (814 szt.), 

� oczyszczanie jezdni o łącznej powierzchni 2 085 627 m
2

, 

� oczyszczanie chodników o łącznej powierzchni 437 757 m
2

, 

� zastępczy wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości, 

� likwidację 34 dzikich wysypisk na terenie Miasta, 

� wykonanie analiz wód, 

� utrzymanie nieczynnego składowiska odpadów w Woli Zgłobieńskiej. 
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Utrzymanie zieleni w miastach i gminach      1 204 251,57 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 073 870,10 zł 

 

Zadania z zakresu utrzymania terenów zielonych w Mieście realizowane są przez Miejski Zarząd 

Dróg i Zieleni. Zakres prac obejmował m.in.: 

� bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, takie m.in. jak: koszenie traw, ścinanie i 

cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia, utrzymanie i pielęgnacja roślin w 

kwietnikach sezonowych, opróżnianie koszy i zbieranie zanieczyszczeń z terenu parków i 

zieleńców, oczyszczanie fontann; 

� zimowe utrzymanie alejek w parkach i zieleńcach; 

� wykonanie drenażu na terenie zieleńca przy ul. Wiktora, nawiezienie ziemi na zieleniec 

przy ul. Dojazd Staroniwa; 

� bieżące naprawy poidełek; 

� zakup i dostarczenie 50 szt. koszy na psie odchody; 

� nasadzenia na zieleńcach przy ul. Osmeckiego, w Parku Kmity i w Parku Papieskim; 

� montaż poręczy ochronnych zabezpieczających ciąg pieszo-rowerowy na przedłużeniu 

promenady nad Wisłokiem. 

 

Wydatki majątkowe – 130 381,47 zł 

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap I, II 0,00 zł 

 

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30 czerwca 

2009 r. W związku z niewywiązaniem się wykonawcy z umowy zostaną mu naliczone kary 

umowne.  

 

Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Lubomirskich 0,00 zł 

 

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji. 

 

Budowa i doposażenie placów zabaw 0,00 zł 

 

W czerwcu została podpisana umowa na budowę i doposażenie placów zabaw przy ulicy Jazowej, 

Krośnieńskiej, Ossolińskich, Poznańskiej i Staromiejskiej oraz na osiedlu Załęże. 

 

Budowa Parku Papieskiego – etap A 1 342,67 zł 

 

Powyższe środki wydatkowano na opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zawarto 

także umowę na wykonanie robót budowlanych na terenie Parku. 

 

Budowa parku przy kąpielisku na Żwirowni - dokumentacja 0,00 zł 

 

Z uwagi na planowaną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej inwestycję w bezpośrednim 

sąsiedztwie kąpieliska, termin i zakres realizacji zadania wymaga dodatkowych uzgodnień. 

 

Budowa pomnika pn. „Drabina do nieba” przy ul. Krakowskiej 0,00 zł 

 

W grudniu ubiegłego roku Miasto uzyskało szkice pomnika oraz zgodę na ich wykorzystanie w celu 

wykonania pomnika. Obecnie prowadzone są rozmowy z przyszłym wykonawcą w sprawie 

budowy. 

 

Budowa pomnika Tadeusza Nalepy 9 590,00 zł 

 

Rozstrzygnięto konkurs na pomnik Tadeusza Nalepy i wypłacono nagrody dla zwycięzców.  

 

Budowa ścieżki dydaktycznej na Lisiej Górze 0,00 zł 
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W maju br. została podpisana umowa z wykonawcą oraz nastąpiło przekazanie placu budowy. 

 

Odwodnienie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Dąbrowskiego 119 113,37 zł 

 

Kwota ta pokryła koszty wykonania 445 m drenaży liniowych, 126 m przyłączy kanalizacji 

deszczowej, 4 studzienek o średnicy 600 mm i studni rewizyjnej o średnicy 1000 mm. 

 

Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą 335,43 zł 

 

Uregulowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Podpisano umowę z 

wykonawcą i przekazano plac budowy. 

 

Zagospodarowanie Placu Cichociemnych 0,00 zł 

 

W ramach tej inwestycji wykonano alejki i schody z kostki granitowej oraz płyt kamiennych o 

powierzchni 516 m
2

, pasy bezpieczeństwa z kostki betonowej - 37 m
2 

oraz oświetlenie złożone z 

38 punktów oświetleniowych wraz z szafą oświetleniową.  

Dostarczono i zamontowano 11 ławek, 10 koszy na śmieci, 42 kamienie i 42 tabliczki pamiątkowe, 

a także wykonano kwietnik o powierzchni 150 m
2

.
. 

Płatność za realizację zadania nastąpi w lipcu br. 

 

 

Schroniska dla zwierząt       241 291,08 zł 

 

Wydatki bieżące -  241 261,08 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, 

� partycypację w kosztach funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mielcu, 

� zbieranie, transport i utylizację padłych zwierząt do zakładu utylizacji, 

� koszty zabiegów weterynaryjnych, 

� dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta. 

 

Wydatki majątkowe – 30,00 zł 

 

Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” 30,00 zł 

 

Kwota ta została poniesiona na uzyskanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Ponadto 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg     3 567 842,77 zł 

 

Wydatki bieżące – 3 424 160,22 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. 

 

Wydatki majątkowe – 143 682,55 zł 

 

Budowa oświetlenia ul. Boczna Dworzysko 0,00 zł 
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Pierwsze postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy dokumentacji. Trwa przygotowanie 

kolejnego przetargu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Boya Żeleńskiego 0,00 zł 

 

Trwają prace nad dokumentacją techniczną na budowę oświetlenia. Termin zakończenia upływa 

30 listopada br. 

 

Budowa oświetlenia ul. Dworzysko 0,00 zł 

 

W ramach tej inwestycji położono 439 m kabla ziemnego, postawiono 10 sztuk słupów stalowych, 

malowanych, na fundamencie, z wysięgnikiem oraz zamontowano 10 kompletów opraw 

oświetleniowych z lampą, 30 czerwca 2009 r. podpisano protokół odbioru robót. Płatność nastąpi w 

II półroczu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Geodetów – II etap 0,00 zł 

 

Ułożono kabel ziemny o długości 546 m, postawiono 6 sztuk słupów stalowych, malowanych, na 

fundamencie, z wysięgnikiem oraz zamontowano 6 kompletów opraw oświetleniowych z lampą. 

Prace zostały zakończone, 30 czerwca dokonano odbioru. Płatność nastąpi w II półroczu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Hanasiewicza 0,00 zł 

 

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia jest w trakcie opracowania. Termin zakończenia 

zgodnie z umową upływa 30 listopada br. 

 

Budowa oświetlenia ul. Herberta 0,00 zł 

 

Trwają prace nad dokumentacją techniczną na budowę oświetlenia. Termin zakończenia upływa 

30 listopada br. 

 

Budowa oświetlenia ul. Jachowicza 0,00 zł 

 

W pierwszym postępowaniu przetargowym nie został wybrany wykonawca dokumentacji. Trwa 

przygotowanie kolejnego przetargu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Jazowej 0,00 zł 

 

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia jest w trakcie opracowania. Termin zakończenia 

zgodnie z umową upływa 30 listopada br. 

 

Budowa oświetlenia ul. Kaletniczej 0,00 zł 

 

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – 30 sierpnia 2009 r. 

 

Budowa oświetlenia ul. Kresowej 0,00 zł 

 

W pierwszym postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji, trwa 

przygotowanie kolejnego przetargu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Królowej Bony 0,00 zł 

 

Trwają prace nad dokumentacją techniczną na budowę oświetlenia. Termin zakończenia upływa 

30 listopada br. 

 

Budowa oświetlenia ul. Krupówka 0,00 zł 
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Opracowana została dokumentacja techniczna, za którą płatność nastąpi w sierpniu. Trwa 

przygotowanie materiałów do przetargu na realizację inwestycji. 

 

Budowa oświetlenia ul. Książęcej 0,00 zł 

 

Pierwsze postępowanie przetargowe nie zakończyło się wyborem wykonawcy dokumentacji. Trwa 

przygotowanie kolejnego przetargu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Leśnej 0,00 zł 

 

W ramach tej inwestycji położono 1695 m kabla ziemnego, postawiono 19 sztuk słupów stalowych, 

malowanych, na fundamencie, z wysięgnikiem oraz zamontowano 19 kompletów opraw 

oświetleniowych. 30 czerwca 2009 r. podpisano protokół odbioru robót. Płatność nastąpi w II 

półroczu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Litewskiej 0,00 zł 

 

Trwają prace nad dokumentacją techniczną na budowę oświetlenia. Termin zakończenia upływa 

30 listopada br. 

 

Budowa oświetlenia ul. Magurskiej 0,00 zł 

 

Wykonano dokumentację techniczną, płatność nastąpi w sierpniu br. Trwa przygotowanie 

materiałów do przetargu na realizację inwestycji. 

 

Budowa oświetlenia ul. Michlewskiej 0,00 zł 

 

Trwa budowa oświetlenia. Z uwagi na problemy z uzyskaniem od właścicieli działek zgody na 

wejście w teren, termin zakończenia zadania został przesunięty. 

 

Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej 167,71 zł 

 

W I półroczu br. poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Budowa oświetlenia jest 

w trakcie realizacji.  

 

Budowa oświetlenia ul. Niemena 0,00 zł 

 

Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji, gdyż 

poprzednie postępowanie nie pozwoliło dokonać wyboru. 

 

Budowa oświetlenia ul. Pańskiej 0,00 zł 

 

Pierwsze postępowanie przetargowe nie doprowadziło do wyboru wykonawcy dokumentacji. Trwa 

przygotowanie kolejnego przetargu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Podkarpackiej (od ul. Beskidzkiej do granic miasta) 

- dokumentacja 0,00 zł 

 

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia jest w trakcie opracowania. Termin zakończenia 

zgodnie z umową upływa 30 listopada br. 

 

Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 39b do nr 39g) 0,00 zł 

 

Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji, gdyż 

poprzednie postępowanie nie pozwoliło dokonać wyboru. 

 

Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich (przy Parku Słocina) 0,00 zł 
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Pierwsze postępowanie przetargowe nie zakończyło się wyborem wykonawcy dokumentacji. Trwa 

przygotowanie kolejnego przetargu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej 0,00 zł 

 

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia znajduje się w fazie opracowania. Termin 

oddania zgodnie z umową przypada na 30 listopada. 

 

Budowa oświetlenia ul. Sowiej 0,00 zł 

 

Trwa przygotowanie kolejnego przetargu, z uwagi na to, iż w pierwszym postępowaniu 

przetargowym nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji. 

 

Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej 0,00 zł 

 

Trwają prace nad dokumentacją techniczną na budowę oświetlenia. Termin zakończenia upływa 

21 lipca br. 

 

Budowa oświetlenia ul. Staffa 0,00 zł 

 

Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji, gdyż 

poprzednie postępowanie nie pozwoliło dokonać wyboru. 

 

Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej 0,00 zł 

 

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia jest w trakcie opracowania. Termin zakończenia 

zgodnie z umową przypada na 21 lipca br. 

 

Budowa oświetlenia ul. Synów Pułku 11 754,84 zł 

 

Ułożono kabel ziemny o długości 106 m, postawiono dwa słupy stalowe, malowane, na 

fundamentach oraz zamontowano 2 komplety opraw oświetleniowych z lampą.  

 

Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny 0,00 zł 

 

Pierwsze postępowanie przetargowe nie zakończyło się wyborem wykonawcy dokumentacji. Trwa 

przygotowanie kolejnego przetargu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Św. Floriana 0,00 zł 

 

Wykonano dokumentację techniczną. Płatność nastąpi w sierpniu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha  

(od ul. Betańskiego do granicy miasta z Chmielnikiem) 0,00 zł 

 

Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji, gdyż 

poprzednie postępowanie nie pozwoliło dokonać wyboru. 

 

Budowa oświetlenia ul. Świdrówka 0,00 zł 

 

W pierwszym postępowaniu przetargowym nie dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji, trwa 

przygotowanie kolejnego przetargu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Świętokrzyskiej 131 760,00 zł 
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W ramach tej inwestycji położono 1253 m kabla ziemnego, ustawiono 29 sztuk słupów stalowych,  

na fundamencie, z wysięgnikiem i szafę oświetleniową na fundamencie oraz zamontowano 29 

kompletów opraw oświetleniowych z lampą.  

 

Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej 0,00 zł 

 

Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji, gdyż 

poprzednie postępowanie nie pozwoliło dokonać wyboru. 

 

Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka – III etap 0,00 zł 

 

Pierwsze postępowanie przetargowe nie doprowadziło do wyboru wykonawcy dokumentacji. Trwa 

przygotowanie kolejnego przetargu. 

 

Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie 0,00 zł 

 

Trwa przygotowanie kolejnego przetargu, z uwagi na to, iż pierwsze postępowanie przetargowe nie 

wyłoniło wykonawcy dokumentacji. 

 

Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Iluminacja Mostu Zamkowego – II etap 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Iluminacja ul. 3-go Maja – II etap 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego) 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera 0,00 zł 
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Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Króla Kazimierza i Zamenhoffa 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Ks. Jałowego 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego 0,00 zł 

 

Trwa opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej w ramach 

programu „Master Plan dla Śródmieścia Rzeszowa”. 

 

Wykonanie oświetlenia chodnika w parku Słocina  0,00 zł 

 

Trwają prace nad dokumentacją techniczną na budowę oświetlenia. Termin zakończenia upływa 

30 listopada br. 

 

 

Zakłady gospodarki komunalnej     4 423 069,88 zł 

 

Wydatki bieżące – 4 400 560,18 zł 

Wydatki majątkowe – 22 509,70 zł 
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Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 2 921 876,79 zł 

 

Wydatki bieżące – 2 899 367,09 zł 

 

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni należy:  

� prognozowanie rozwoju sieci drogowej; 

� opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych; 

� budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego, parków i zieleńców; 

� koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście. 

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.  

 

Wydatki majątkowe – 22 509,70 zł 

 

Zakupy inwestycyjne dla MZDiZ 22 509,70 zł 

 

Środki te przeznaczono na zakup notebooka hp oraz 2 szt. specjalistycznego oprogramowania 

Autokad LT 2009. 

 

 

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 1 501 193,09 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 501 193,09 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, czynsz 

dzierżawny za parking przy Urzędzie Wojewódzkim. Ponadto prowadzono prace związane z 

bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją urządzeń znajdujących się na targowiskach oraz 

nawierzchni targowisk i parkingów.  

 

Wydatki majątkowe – 0,00 zł 

 

Zakupy inwestycyjne dla MATiP 0,00 zł 

 

Zaplanowane zakupy zostaną dokonane w II półroczu. 

 

 

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych             116 611,23 zł 

 

Wydatki bieżące – 116 611,23 zł 

 

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki surowców wtórnych 

i odpadów niebezpiecznych tj. opróżnianie, mycie, remont i malowanie pojemników do selektywnej 

zbiórki, transport surowców do zakładów przetwórczych, a także obwoźną zbiórkę odpadów 

niebezpiecznych i zbiórkę przeterminowanych leków w 15 aptekach na terenie Miasta. 

W I półroczu zakupiono także 80 sztuk pojemników do zbiórki odpadów, za które płatność nastąpi 

w lipcu. 
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Pozostała działalność                    297 173,93 zł 

 

Wydatki bieżące – 270 353,95 zł 

 

Studnie publiczne 36 070,60 zł 

 

Miasto posiada 187 awaryjnych studni publicznych. 

W ramach poniesionych środków finansowych wykonano: 

� przeglądy stanu technicznego 134 studni, 

� montaż i demontaż dźwigni 185 studni; 

� naprawy 23 studni związane z wymianą ich części składowych, 

� montaż 7 szt. tabliczek informacyjnych. 

 

Szalety miejskie  187 049,61 zł 

 

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie 7 szaletów stałych i 16 szaletów 

kontenerowych oraz wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych przez 

Urząd Miasta. 

 

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej  23 388,20 zł 

 

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in. koszenie traw i chwastów z terenów będących w 

zasobach Miasta, uporządkowanie oraz obsianie trawą działki miejskiej przy ul. Hetmańskiej, prace 

reparacyjne przy budynku w rejonie ul. Hetmańskiej, przestawienie tablic i słupów ogłoszeniowych 

i inne. 

 

Dekoracja Miasta 23 845,54 zł 

 

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie dekoracji Miasta z okazji świąt 1 i 3 Maja, 

Bożego Ciała, święta ul. 3 Maja, rocznicy śmierci Jana Pawła II, Dnia Samorządu Terytorialnego i 

innych. 

 

Wydatki majątkowe – 26 819,98 zł 

 

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 0,00 zł 

 

W I półroczu br. została opracowana koncepcja targowiska. 

 

Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa 26 819,98 zł 

 

Ze środków tych sfinansowano wykonanie i montaż 10 szt. słupów ogłoszeniowych. 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              7 345 835,51 zł  

 

Wydatki bieżące – 6 525 159,25 zł 

Wydatki majątkowe – 820 676,26 zł 

 

 

Teatry 1 714 112,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 714 112 ,00 zł 

 

Teatr „Maska” – 1 714 112,00 zł 

 

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji podmiotowej dla Teatru „Maska”. Pozwoliła 

ona na pokrycie kosztów działalności statutowej Teatru oraz na dofinansowanie 
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V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival” Rzeszów 2009. Festiwal odbył się w 

dniach 19 – 24 maja. Udział w konkursie wzięło 14 zespołów oraz 16 wokalistów z Polski, Węgier, 

Włoch, Ukrainy, Słowacji, Czech, Bułgarii, Litwy i Łotwy. Festiwalowi towarzyszyły imprezy i 

koncerty plenerowe. 

W I półroczu Teatr przygotował premiery dwóch spektakli, w sumie w repertuarze znajdowało się 

osiem przedstawień. Teatr brał udział w festiwalach w kraju i zagranicą. Ponadto pracownicy teatru 

prowadzili lekcje i warsztaty teatralne, a w Galerii odbywały się wystawy rysunków, malarstwa 

i fotografii. 

 

Wydatki majątkowe – 0,00 zł 

 

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonalności 

oraz zwiększenie oferty kulturalnej Teatru Maska w Rzeszowie” 0,00 zł 

 

W I półroczu 2009 r. Teatr „Maska” złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 

2013. Wniosek został zakwalifikowany. 

 

 

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 60 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 60 000,00 zł 

 

Środki te zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego jako pomoc finansowa 

na organizację koncertu finałowego w ramach Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. 

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 497 249,26 zł 

 

Wydatki bieżące – 890 203,00 zł 

 

Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno”  237 937,00 zł 

Osiedlowy Dom Kultury „Słocina”  237 000,00 zł 

Osiedlowy Dom Kultury „Staroniwa”  415 266,00 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 

rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe oraz zajęcia opiekuńcze w okresie 

ferii zimowych.  

Domy Kultury były także organizatorem imprez osiedlowych pn. Dni Osiedla. 

 

Wydatki majątkowe – 607 046,26 zł 

 

Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego - projekt 11,32 zł 

 

Środki te zostały poniesione na uzyskanie wypisu i kopii mapy. Obecnie trwa ustalanie stanów 

prawnych działek wskazanych pod budowę Domu Kultury. 

 

Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby 

kulturalno-oświatowe 0,00 zł 

 

Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą przebudowy budynku. Zapłata za prace 

projektowe nastąpi w lipcu.  

Rozpoczęto procedurę mającą na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. 
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Modernizacja Domu Kultury na os. Biała 0,00 zł 

 

W czerwcu uzyskano akt notarialny o przekazaniu nieruchomości przez Gminę Tyczyn. Rozesłano 

zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. 

 

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina 0,00 zł 

 

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Opracowano i zatwierdzono koncepcję projektową 

dobudowy sali widowiskowej z zapleczem. Trwają prace związane z opracowaniem projektu 

budowlanego i wykonawczego. 

 

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście  425 998,51 zł 

 

Kwotę tę wydatkowano na ułożenie posadzki z parkietu, zakup wykładzin podłogowych, 

ogrodzenie terenu, wykonanie parkingów i chodników. 

Przygotowywane są dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na wybór dostawcy 

wyposażenia obiektu. 

 

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa 99 684,05 zł 

 

W ramach tej inwestycji wykonano instalację elektryczną wewnętrzną w budynku oraz 

przeprowadzono roboty budowlano-remontowe po wymianie instalacji elektrycznej. Roboty zostały 

wykonane i odebrane. 

 

Modernizacja Domu Kultury / OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta 81 352,38 zł 

 

Środki te przeznaczono na zapłatę za fakturę wystawioną pod koniec ubiegłego roku, a także na 

wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacji, wyposażenie obiektu w sprzęt 

przeciwpożarowy, oznakowania ewakuacyjne i pożarnicze oraz opracowanie charakterystyki 

energetycznej. 

 

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka 0,00 zł 

 

Nieruchomość, na której znajduje się dom kultury została przejęta przez Skarb Państwa. Obecnie 

Biuro Gospodarki Mieniem prowadzi postępowanie o przejęcie nieruchomości na rzecz Miasta. 

 

 

Galerie i biura wystaw artystycznych         776 110,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 563 118,00 zł  

 

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa -  117 334,00 zł 

 

Przekazana dotacja przeznaczona została na działalność statutową placówki związaną z 

organizowaniem wystaw zarówno o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym.  

Do wystaw  wydano katalogi, foldery i plakaty.  

Galeria zorganizowała również konkurs fotograficzny. 

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas 

ferii zimowych, zajęcia w bibliotece oraz prezentacje multimedialne - „Władysław Sikorski 1883-

1943” oraz „Życie i twórczość rzeszowskiego artysty fotografika Jerzego Jawczaka”. 

 

Biuro Wystaw Artystycznych  - 445 784,00 zł 

 

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych 

artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych.  
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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. 

Biuro współpracuje z instytucjami i placówkami kultury organizując wieczory słowno – muzyczne, 

wieczory literackie, promocje książek, okolicznościowe koncerty. 

Istotną rolę  BWA pełni Galeria  Mała, która jest galerią promocyjną, prezentującą młodych, 

debiutujących artystów. Wszystkim wystawom towarzyszą wydawnictwa w postaci zaproszeń, 

afiszów, plakatów oraz drobne foldery i katalogi.  

Ważnym wydawnictwem przygotowanym przez Biuro był album pt. „Sztuka Łączy”, towarzyszący 

prezentacji dzieł rzeszowskich i podkarpackich twórców w siedzibie Komitetu Regionu w Brukseli. 

BWA organizowało także imprezy dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne i profesjonalny kurs 

rysunku przygotowujący do egzaminów wstępnych na uczelnie plastyczne. 

Środki przekazane placówce, w formie dotacji, zabezpieczyły wydatki osobowe i rzeczowe 

związane z działalnością tej instytucji kultury. 

 

Wydatki majątkowe – 212 992,00 zł 

 

Dotacja celowa dla BWA na „Galerię Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa” 50 000,00 zł 

 

Dotacja ta została przeznaczona na wykonanie portretów byłych Prezydentów Miasta, które 

następnie umieszczono w budynku Ratusza. 

 

Dotacja celowa dla BWA na zakup samochodu 162 992,00 zł 

 

Kwotę tę wydatkowano na zakup specjalistycznego samochodu dostawczego. 

 

 

Biblioteki      1 280 620,00 zł 

 

Wydatki bieżące –  1 280 620,00 zł 

 

Miasto, na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego,  

finansuje działalność  15 filii miejskich.  

Trwa przygotowanie nowego lokalu filii nr 7. 

 

 

Muzea      144 866,00 zł 

 

Wydatki bieżące –  144 866,00 zł 

 

Muzeum Dobranocek – 134 866,00 zł 

 

Muzeum Dobranocek zostało oficjalnie otwarte 22 marca br. Zawiera kolekcję pamiątek 

związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje 

czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Organizuje lekcje muzealne oraz   

prowadzi zajęcia z dziećmi przebywającymi na Oddziale Dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego Nr 2. 

Muzeum bierze udział w imprezach takich jak: Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Cała Polska Czyta 

Dzieciom, a także w różnych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą.  

Muzeum stale poszerza swoją kolekcję zakupując eksponaty od osób prywatnych, bądź 

organizując zbiórki darów. Dokonuje zakupów literatury fachowej, uzupełnia zbiory audiowizualne i 

multimedialne, tworzy bibliotekę muzealną.  

 

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 10 000,00 zł 

 

Środki te zostały przekazane na dofinansowanie imprezy pn. „Noc Muzeów”. 
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Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami      347 638,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 347 000,00 zł 

 

Powyższe środki 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 – budynek Kurii        90 000,00 zł 

• Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie 20 000,00 zł 

• Bogumiły Majchrowskiej na remont kapliczki Św. Floriana 1 500,00 zł 

• Parafii p.w. Św. Józefa w Rzeszowie         30 500,00 zł 

• Parafii p.w. Św. Krzyża w Rzeszowie         15 000,00 zł 

• Parafii p.w. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie         190 000,00 zł 

 

Wydatki majątkowe – 638,00 zł 

 

Modernizacja kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Pobitno 638,00 zł 

 

Trwają prace nad zaprojektowaniem i wykonaniem witraży w kaplicy. 

 

 

Pozostała działalność        1 525 240,25 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 525 240,25 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, 

� imprezy różne (Powitanie Nowego Roku 2009, koncert kolęd, Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, Urodziny Miasta, Walentynki, Wystawa Psów Rasowych, Rzeszów Pas Startowy itp.), 

� koncerty w filharmonii 

� Gwiazdy nad Rzeszowem – koncert Kayah, 

� nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i Dnia Bibliotekarza. 

 

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 170 000,00 zł: 

 

na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych na scenie rzeszowskiego Rynku 

dla: 

• Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 8 000,00 zł 

• Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny” 15 000,00 zł 

• Stowarzyszenia „Sztuka Ulicy” 11 000,00 zł 

• Uniwersyteckiego Forum Przedsiębiorczości 9 000,00 zł 

 

na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych dla: 

• Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 2 000,00 zł 

• Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 1 000,00 zł 

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji  Podkarpacia  „Pro Carpathia” 5 000,00 zł 

• Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „Ślad”   5 500,00 zł 

• Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie 5 000,00 zł 

• Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” 2 500,00 zł 

• Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa  500,00 zł 

• Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta 7 500,00 zł 
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na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowo-programowych o profilu tanecznym, wokalnym i 

instrumentalnym dla: 

• Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Rzeszów 4 000,00 zł 

• Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny” 1 500,00 zł 

• Zespołu Pieśni i Tańca Bandoska 1 500,00 zł 

• Stowarzyszenia Folklorystycznego Karpaty 1 000,00 zł 

• Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa 1 000,00 zł 

 

na organizację plenerów i warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych dla: 

• Polskiego Związku Głuchych, Zarząd Oddziału Podkarpackiego  5 000,00 zł 

 

na organizację wystaw w zakresie plastyki, grafiki, fotografii, filatelistyki itp. dla: 

• Związku Polskich Artystów Plastyków 2 000,00 zł 

• Uniwersyteckiego Forum Przedsiębiorczości 5 000,00 zł 

• Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa  4 500,00 zł 

• Art.-core-Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych  2 000,00 zł 

 

na pomoc w organizacji imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturalne miasta i regionu 

dla: 

• Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej     15 000,00 zł 

• Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 1 000,00 zł 

• Parafii Katedralnej w Rzeszowie 14 000,00 zł 

• Stowarzyszenia Studenckiego „Rotunda” 12 000,00 zł 

• Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie 20 000,00 zł 

• Stowarzyszenia Wspierania Młodych Talentów  „Łowcy Pereł”  7 000,00 zł 

• Fundacji Szkolnictwa Muzycznego 1 500,00 zł 

 

Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej – 610 000,00 zł 

 

Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę 

Rzeszowską, takich jak: Dni Osiedla na siedmiu osiedlach Rzeszowa, Koncert Walentynkowy 

Edyty Górniak, otwarcie Muzeum Dobranocek, RzeszUFF Weekend, Piątki Pełne Kultury. 

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. 

 

 

Kultura fizyczna i sport   2 899 940,61 zł 

 

Wydatki bieżące – 2 388 303,56 zł 

Wydatki majątkowe – 511 637,05 zł 

 

 

Obiekty sportowe         97 274,89 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 062,50 zł 

 

Kwota ta zabezpieczyła wynagrodzenie dla animatora sportu, zatrudnionego w ramach projektu 

„Moje boisko Orlik 2012” 

 

Wydatki majątkowe – 96 212,39 zł 

 

Budowa boiska sportowego na osiedlu Słocina 20 675,94 zł 

 

Kwota ta została poniesiona tytułem płatności za roboty wykonane w roku ubiegłym. 
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Budowa euroboiska w Rzeszowie 0,00 zł 

 

Przygotowano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą i uzyskano pozwolenie na 

budowę. Zapłata za dokumentację nastąpi w lipcu. 

Budowa kompleksu boisk sportowych przy IV LO w Rzeszowie 0,00 zł 

 

Wykonano nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym oraz namalowano linie. 

Opracowano dokumentację budowy ciągu pieszo-jezdnego do decyzji lokalizacyjnej oraz projekt 

budowlano-wykonawczy. Ogłoszono przetarg na realizację drogi dojazdowej do kompleksu boisk. 

 

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 13 w Rzeszowie 93,88 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i 

siatkówki wraz z ogrodzeniem. Złożono wniosek o ustalenie warunków zabudowy. 

 

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 25 w Rzeszowie 69,80 zł 

 

Trwają prace nad dokumentacją projektową boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i 

siatkówki wraz z ogrodzeniem. Złożono wniosek do decyzji lokalizacyjnej. 

 

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 5 w Rzeszowie 6,48 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i 

siatkówki wraz z ogrodzeniem. Złożono wniosek do decyzji lokalizacyjnej.  

 

Budowa pawilonu sportowego KS JUNAK na os. Słocina 0,00 zł 

 

Zawarto umowę o wykonanie dokumentacji z terminem realizacji 15 września br. 

 

Budowa skateparku w Rzeszowie 0,00 zł 

 

Trwa ustalanie lokalizacji skateparku. 

 

Hala sportowa ul. Podpromie 10 0,00 zł 

 

Z uwagi na wprowadzenie inwestycji do budżetu w dniu 26 maja 2009 r., realizacja zadania nastąpi 

w II półroczu. 

 

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego 63 440,00 zł 

 

Opracowano dokumentację budowlaną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę oraz  

dokumentację wykonawczą konieczną do ogłoszenia przetargu i realizacji robót. Ogłoszono 

przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót. Wszczęto postępowanie administracyjne o 

wydanie pozwolenia na budowę 9 segmentów trybun od strony wschodniej wraz z 

zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi. 

 

Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

- etap I 0,00 zł 

 

Trwa procedura związana z przygotowaniem zakresu rzeczowego oraz przetargu na wybór 

wykonawcy dokumentacji. Ponadto ogłoszono przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót. 

 

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego 11 926,29 zł 

 

W ramach I etapu inwestycji opracowano dokumentację, przeprowadzono modernizację 

nawierzchni korony stadionu, chodników oraz schodów przy koronie stadionu. Wykonano 
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modernizację cząstkową nawierzchni asfaltowej od bramy wjazdowej do budynku przepompowni. 

Dokonano regulacji pionowej studzienek podziemnych. 

Ponadto uruchomiono procedurę przetargową na realizację II etapu inwestycji. 

 

Zagospodarowanie terenu wokół budynków ROSiR 0,00 zł 

 

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy robót. 

 

 

Instytucje kultury fizycznej    1 144 559,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 144 559,00 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 otwarte, hala 

sportowa, lodowisko, korty tenisowe, Skate-Park oraz Regionalne Centrum Sportowo-

Widowiskowe. 

W I półroczu 2009 r. z usług świadczonych przez ROSiR korzystali mieszkańcy Miasta i osoby 

mieszkające poza Rzeszowem. Na obiektach ROSiR odbyło się wiele imprez, najważniejsze z nich 

to: Łucznicze Halowe Mistrzostwa Świata, Turniej Tańca Towarzyskiego Aksel, Targi 

Nieruchomości i Budownictwa, Wystawy Psów Rasowych. 

 

Wydatki majątkowe – 0,00 zł 

 

Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy dachu basenu krytego ROSiR 0,00 zł 

 

W czerwcu br. został rozstrzygnięty kolejny przetarg na przebudowę dachu nad częścią 

administracyjną basenu krytego. 

 

Dotacja celowa na zakup sprzętu pływającego dla ROSiR 0,00 zł 

 

W I półroczu br. został rozpisany przetarg na dostawę sprzętu pływającego. 

 

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu     1 658 106,72 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 242 682,06 zł 

 

Powyższa kwota przeznaczona została na: 

� organizację lub częściowe zlecanie organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych w mieście, 

m.in.: W drodze do EURO 2012, HEIRO CUP 2009, Turniej Halowej Piłki Nożnej Miast 

Partnerskich, Rajd Pojazdów Zabytkowych, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym, Meeting Lekkoatletyczny, Mistrzostwa Polski UKS w Tenisie Stołowym,  

� zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych i innych drobnych nagród dla 

zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych przez kluby, związki okręgowe oraz 

uczniowskie kluby sportowe z terenu Rzeszowa, 

� ustawienie telebimu na Rynku  - wspólne oglądanie meczy o mistrzostwo Polski w siatkówce 

mężczyzn, 

� dofinansowanie imprez organizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe. 
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Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w wysokości 

1 162 000,00 zł, z tego: 

 

Dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dla: 

 

• Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego 50 000,00 zł 

• Koszykarskiego Klubu Sportowego „Resovia” 50 000,00 zł 

• Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy V LO 12 500,00 zł 

• Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego 7 500,00 zł 

• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej 9 000,00 zł 

 

Dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dla: 

 

• CWKS „Resovia” 100 000,00 zł 

• Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży   5 000,00 zł 

• Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów 20 000,00 zł 

• ZKS STAL 100 000,00 zł 

• Ludowego Klubu Sportowego „Przybyszówka” 32 000,00 zł 

• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit” 32 000,00 zł 

• Klubu Sportowego „Korona” 50 000,00 zł 

• Klubu Sportowego „Junak” 21 000,00 zł 

• HEIRO Rzeszów 12 000,00 zł 

• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka”  1 000,00 zł 

• Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO 2 000,00 zł 

 

Dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dla: 

 

• Akademickiego Klubu Sportowego „Resovia” 80 000,00 zł 

• Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO 27 000,00 zł 

• Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego 10 000,00 zł 

• Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 3 000,00 zł 

• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka”  1 000,00 zł 

 

Dotacje na szkolenia i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w tym 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla: 

 

• CWKS „Resovia” 108 000,00 zł 

• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Sportu Dzieci” 5 000,00 zł 

• Klub Pływacki „Sokół” 7 500,00 zł 

• Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok” 20 000,00 zł 

• ZKS STAL 120 500,00 zł 

• Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 2 500,00 zł 

• Rzeszowskiego Związku Żeglarskiego 27 500,00 zł 

• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia” 30 000,00 zł 

• Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego „Dwójka” 10 000,00 zł 

• PTS „Walter” 46 500,00 zł 

• Akademii Karate Tradycyjnego 15 000,00 zł 

• Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego 30 000,00 zł 

• Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest” 18 000,00 zł 

• Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start” 13 000,00 zł 

• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki 8 000,00 zł 

• SKS „Piast 25” 10 000,00 zł 

• Rzeszowskiego Towarzystwa Tenisowego 15 000,00 zł 

• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pogoń”  4 000,00 zł 



 

Budżet 2009 

 

 

231 

• AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego Sekcja Akrobatyki Sportowej 20 000,00 zł 

• Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego 2 000,00 zł 

• Stowarzyszenia Przyjaciół  Harcerskich Drużyn Wodnych 4 000,00 zł 

• Podkarpackiego Stowarzyszenia Turystyczno- Sportowego „Solidarność” 3 000,00 zł 

• Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 1 500,00 zł 

• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka”  3 000,00 zł 

• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chow gar kung fu”  1 000,00 zł 

• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki „System” 12 000,00 zł 

 

Wydatki majątkowe – 415 424,66 zł 

 

Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na os. Krakowska Południe  

w rejonie ul. Stojałowskiego i ul. Lewakowskiego - projekt 0,00 zł 

 

W 2009 r. w ramach posiadanych środków opracowana zostanie część dokumentacji projektowej 

tj. koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu. Termin składania ofert 

wykonania projektu upływa w lipcu. 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na os. Krakowska Południe 

- Wzgórza Staroniwskie 140 814,99 zł 

 

Z powyższej kwoty sfinansowano budowę ścieżek pieszych i chodników, drogi dojazdowej oraz 

kanalizacji deszczowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na os. Zimowit 274 609,67 zł 

 

W ramach tej inwestycji wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej o szerokości 4 m i plac zabaw 

dla dzieci. Dokonano nasadzeń i ogrodzenia terenu. 

 

Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo- 

Widowiskowego, etap II 0,00 zł 

 

Środki finansowe na to zadanie zostały wprowadzone uchwałą Rady Miasta z dnia 26 maja br. 

Zadanie będzie realizowane w II półroczu. 

 

 

 

 

 

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 2009 roku wydatkowano 21 498 085,66 zł.  

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo         6 273,95 zł 

 

Wydatki bieżące – 6 273,95 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. 
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Gospodarka mieszkaniowa                356 628,53 zł 

 

Wydatki bieżące – 356 628,53 zł 

 

Ze środków tych sfinansowano koszty wykonania dokumentacji geodezyjnych, operatów 

szacunkowych wykonywanych w związku ze zwrotami nieruchomości, wypłatę odszkodowań za 

nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, odszkodowania za stwierdzenie nieważności umowy 

sprzedaży, wycenę nieruchomości oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego. 

 

 

Działalność usługowa                321 186,59 zł 

 

Wydatki bieżące – 321 186,59 zł 

 

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  

 

Ponadto w  budżecie  została zapisana kwota w wysokości 80 000 zł na prace geodezyjne i 

kartograficzne ( nieinwestycyjne). Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu na opracowanie 

mapy zasadniczej, modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu 223 

Rzeszów –Zwięczyca II. 

  

 

Administracja publiczna               684 332,24 zł 

 

Wydatki bieżące – 684 332,24 zł 

 

Urzędy wojewódzkie               629 685,00 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. 

 

Komisje poborowe                  54 647,24 zł 

 

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2009 r. 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa              141 111,66 zł 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa  0,00 zł 

 

Środki w wysokości 27 205,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone będą na 

prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców. 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego             141 111,66 zł 

 

Kwota ta przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 

Europejskiego oraz na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych 

komisji wyborczych. 
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Obrona narodowa          3 274,28 zł 

 

Wydatki bieżące – 3 274,28 zł 

 

Środki zostały wykorzystane na zadania z zakresu ćwiczeń i szkolenia obronnego. 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       6 031 213,97 zł 

 

Wydatki bieżące – 6 031 213,97 zł 

 

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,  z tego na wydatki płacowe wydatkowano 

4 830 075,03 zł, na świadczenia  i inne należności wypłacono funkcjonariuszom 686 274,41 zł, na 

wydatki rzeczowe i utrzymanie obiektów straży  przeznaczono 514 864,53 zł. 

 

 

Ochrona zdrowia                  19 580,40 zł 

 

Wydatki bieżące  - 19 580,40 zł 

 

Otrzymaną dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia 

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

 

Pomoc społeczna                        13 754 697,25 zł 

 

Wydatki bieżące  - 13 754 697,25 zł 

  

Ośrodki wsparcia                  142 283,73 zł 

 

Otrzymana dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, 

działającego w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych. Z miejsc korzysta 27 osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu 

podtrzymywanie i rozwijanie przez te osoby  umiejętności niezbędnych do życia. 

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego          12 311 877,47 zł 

 

Kwotę  w wysokości 11 909 201,48 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich 

oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz 

zaliczki alimentacyjnej. Wypłacono świadczenia rodzinne  średnio miesięcznie dla 6 866 rodzin, 

zaliczkę dla 2 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 854 rodzin. Pozostałe 

wydatki w wysokości 402 675,99 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki 

ZUS i Funduszu Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń 

Alimentacyjnych. 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

oraz niektóre świadczenia rodzinne                63 994,52 zł 

 

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie 315 osób korzystających z zasiłków stałych oraz 58 

osób korzystających z zasiłków rodzinnych, a także 9 osób objętych indywidualnym programem 

zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. 

 

 



 

Budżet 2009 

 

 

234 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe               808 573,30 zł 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wypłacane są zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia 

społeczne dla 386 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze           419 524,42 zł 

 

Ze środków tych pokrywane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z ustawą o ochronie 

zdrowia psychicznego. W I półroczu 2009 r. tą formą pomocy zostały objęte osoby z zaburzeniami 

psychicznymi oraz dzieci z autyzmem. Z powodu niewystarczającej dotacji z budżetu państwa 

wydatki rzeczowe w wysokości  36 700,75 zł zostały sfinansowane z budżetu samorządowego. 

 

Pozostała działalność         8 443,81 zł 

 

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej            179 786,79 zł 

 

Wydatki bieżące  - 179 786,79 zł 

 

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności           179 786,79 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. 

 

 

 

 

 

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ 

Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

 

 

Działalność usługowa                 0,00zł 

 

Wydatki bieżące – 0,00 zł 

 

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 15 000,00 zł zostaną  przeznaczone na utrzymanie 

mogił wojennych.  

 

 

Administracja publiczna                       651,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 651,00 zł 

 

Komisje poborowe                        651,00 zł 

 

Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań 

lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych. 
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WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                       30 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł 

 

Zapisane w budżecie środki w wysokości 30 000,00 zł zostały w ramach zawartego porozumienia 

z Powiatem Rzeszowskim, wykorzystane na zakup neutralizatorów i sorbentów dla Komendy 

Miejskiej PSP w Rzeszowie. 

 

 

Oświata i wychowanie                154 436,01 zł 

 

Wydatki bieżące – 154 436,01 zł 

 

Na 2009 r. zostały zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Chmielnik, Tyczyn, 

Boguchwała, Dynów. Porozumienia te dotyczą refundacji kosztów utrzymania dzieci, 

pochodzących z terenu tych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa. Dzieci 

spoza Miasta, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto, było średnio 53.  

Zostały również zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Krasne, Chmielnik, Tyczyn, 

Boguchwała, Raniżów, Iwierzyce, Błażowa, Hyżne, Trzebownisko i Łańcut w sprawie refundacji 

kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do 9 przedszkoli niepublicznych znajdujących się na 

terenie Rzeszowa. (Przedszkole Publiczne Św. Józefa, Przedszkole Parafialne przy Parafii M.B. 

Różańcowej, Przedszkole Parafialne przy Parafii Świętego Judy Tadeusza, Niepubliczne 

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. Marii Sylwii Sznajder, Niepubliczne 

Przedszkole „Chatka Puchatka”, Niepubliczne Przedszkole ”Tęczowa Polana”, Prywatne 

Przedszkole „Miś”, Prywatne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”, Niepubliczne 

Przedszkole „Akademia Dziecka”, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Akademia 

Przedszkolaka”). W okresie sprawozdawczym do tych przedszkoli uczęszczało średnio 38 dzieci. 

 

 

Pomoc społeczna                 980 761,98 zł 

 

Wydatki bieżące – 980 761,98 zł 

 

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r, Nr 115, 

poz.728 z późn. zm.), powiat prowadzący placówkę opiekuńczo- wychowawczą lub rodzinę 

zastępczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, 

porozumienie w sprawie umieszczenie dziecka w placówce oraz ustalenia wysokości ponoszonych 

wydatków. 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              876 552,48 zł 

 

• Pogotowie Opiekuńcze     311 498,68 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 42 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, 

Kraśnickiego, Sanockiego, Łańcuckiego, Bieszczadzkiego oraz z Bochni. 

 

• Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

      Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”   565 053,80 zł 
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Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” jest 

placówką wielofunkcyjną. W skład Zespołu wchodzą: Dom Małego Dziecka, Dom dla Dzieci 

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 45% zajmują 

dzieci pochodzące z powiatów:, Łańcuckiego, Ropczycko- Sędziszowskiego, Rzeszowskiego, 

Brzeskiego, Jarosławskiego, Przemyskiego, Lubaczowskiego, Przeworskiego oraz Dębickiego. 

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                   43 372,87 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 2009 roku z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin, w których 

przebywa 10 dzieci z powiatów: Łańcuckiego, Przemyskiego, Łódzkiego, Mieleckiego, 

Jarosławskiego, Rzeszowskiego, Tarnobrzeskiego oraz Strzelecko-Drezdeńskiego. 

 

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy                 60 836,63 zł 

 

W I półroczu zrealizowano w ośrodku m.in. następujące zadania:  

• zdiagnozowano 220 osoby zgłaszające się do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych 

i zastępczych, 

• przeprowadzono 2 196 konsultacji  dla rodzin i pracowników pomocy społecznej, sądownictwa i 

oświaty, 

• przeszkolono 90 osób z rodzin adopcyjnych i 65 osób z rodzin zastępczych, 

• przeprowadzono na zlecenie sądów rejonowych i sądów rodzinnych 103 szczegółowe 

diagnozy 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, Łańcuckiego, Ropczycko- 

Sędziszowskiego, Rzeszowskiego, Strzyżowskiego oraz Dębickiego. 

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             19 743,13 zł 

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

 

Wydatki bieżące – 19 743,13 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             0,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 0,00 zł 

 

W budżecie zostały zapisane środki w wysokości 12 000 zł na utrzymanie schroniska dla  

bezdomnych zwierząt .Środki wpłyną na konto budżetu Miasta w II półroczu br. 


