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CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową Nr XX/21/04 z dnia 16 marca 2004 r. przyjęła 
plan wydatków na 2004 r. w wysokości 376 267 798 złotych.
W I półroczu został zwiększony o 14 440 796 zł i po korektach wynosi 390 708 594 zł.
Z planowanej kwoty wydatkowano 178 475 949 złotych, co stanowi 45,7% kwoty rocznej, z tego:

I. Wydatki na zadania własne    167 561 679 zł

II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej      10 094 108 zł

III. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami 
           administracji rządowej             52 435 zł

IV. Wydatki na zadania realizowane na podstawie 
           porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   87 570 zł

V. Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie 
           porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego            680 157zł

I. Wydatki na realizację zadań własnych

 wydatki bieżące         153 781 525 zł
dotacje 9 143 855 zł
obsługa długu    323 946 zł

 wydatki na inwestycje           13 780 154 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2004 r. w poszczególnych działach klasyfikacji 
budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 8 722 zł

Wydatki bieżące –8 722 zł

Kwota ta została wydatkowana na sfinansowanie specjalistycznych usług weterynaryjnych 
w zakresie wyłapywania niebezpiecznych zwierząt oraz  gotowości do świadczenia tych usług. 
Zakupiono sprzęt do poskramiania zwierząt przy wykonywaniu nadzwyczajnych usług 
weterynaryjnych.
Przekazano również kwotę 2 177 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki 
wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 1, poz. 3 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku 
rolnego izbom rolniczym.
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Leśnictwo 25 zł

Wydatki bieżące – 25 zł

Środki zostały przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących 
własności Skarbu Państwa.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 642 zł

Wydatki majątkowe – 1 642 zł

Linie kablowe śn., nn. i stacja trafo – teren objęty ul. Staroniwską, 
Stolarską i Kowalską      1 642 zł

Trwa regulacja strony terenowo – prawnej dotycząca wykupu terenu pod drogę dojazdową do 
stacji transformatorowej. 

Transport i łączność 10 983 479 zł

Wydatki bieżące – 8 050 036 zł
Wydatki majątkowe – 2 933 443 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania na drogach krajowych, 
wojewódzkich, gminnych i wewnętrznych:

� zimowe utrzymanie jezdni i chodników (326 495 mb),
� utrzymanie zieleni w pasach drogowych (130 ha),
� utrzymanie i konserwację oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (zamontowano 481 
nowych znaków drogowych),

� bieżące naprawy i remonty dróg, chodników i obiektów mostowych.
W I półroczu  wykonano m. in. bieżące naprawy nawierzchni ulic o łącznej powierzchni 45 204 m2, 
chodników o powierzchni 6 149 m2,  obiektów mostowych i założono nowe miejsca postojowe 
o powierzchni 1 744 m2.
Przeprowadzono remont chodników i nawierzchni ulic: Fredry, Langiewicza, Moniuszki, 
Dąbrowskiego, Powstańców Warszawy, Staroniwskiej, Witosa. Na remonty wydatkowano kwotę 
1 869 619 zł. Ważnym przedsięwzięciem było dokończenie remontu Wiaduktu Tarnobrzeskiego.

Wydatki majątkowe –2 933 443 zł

Budowa chodnika przy ul. Miłocińskiej    76 713 zł

Wykonano mapę do celów projektowych oraz chodnik o powierzchni 1 060 m2. 

Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap I-V - ulica nowoprojektowana
 od ul. Lwowskiej do ul. Siemieńskiego i Lubelskiej w Rzeszowie
– etap I, II, III, IV i V           1 073 785 zł

W I półroczu prowadzono prace w ramach etapu I część 2 i 3 oraz prace przygotowawcze do 
etapu II i III.

Etap I część 2
Wykonano dokumentację projektowo – elektryczną, sieć energetyczną i oświetleniową, ustawiono 
słupy oświetleniowe, przełożono gazociąg średnioprężny. W ramach robót drogowych wykonano: 
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plantowanie i humusowanie skarp, koryta, warstwę wiążącą jezdni, obrzeża, położono kostkę na 
skarpach.

Etap I część 3
Przeprowadzono badania archeologiczne na stanowisku nr 31, zaktualizowano dokumentację 
przebudowy gazociągu oraz wytyczono trasę gazociągu, wykonano dokumentację projektową 
kanalizacji deszczowej.

Budowa trasy zamkowej wraz z mostem przez Wisłok         500 zł

Wykonano badania geologiczne.

Modernizacja ul. Cieplińskiego – Lisa Kuli         709 zł

Przygotowano materiały przetargowe i mapy do wniosku o dofinansowanie z funduszy UE.

Modernizacja ul. Dąbrowskiego         236 zł

Przygotowano mapy do wniosku o dofinansowanie z funduszy UE.

Modernizacja ul. Lwowskiej – Armii Krajowej      1 177 zł

Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych.

Przebudowa Al. Powstańców Warszawy – Batalionów Chłopskich    38 147 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlany, studium wykonalności dla 
programu „Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 – dostosowanie do wymogów 
UE”, opracowano projekt technologiczny rekonstrukcji nawierzchni odcinków drogi krajowej Nr 4.

Przebudowa Al. Wyzwolenia (od ul. Okulickiego do Krakowskiej)      1 527 zł

Z kwoty tej sfinansowano opracowanie map do celów projektowych oraz studium wykonalności.

Przebudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Powstańców
Warszawy do ul. Strażackiej  218 733 zł

Środki te zostały wydatkowane na roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowę pod nawierzchnię 
jezdni, odwodnienie jezdni. Wykonano chodnik o powierzchni 702 m2 oraz wjazdy.

Przebudowa ul. Sobieskiego  660 212 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano nawierzchnię jezdni o powierzchni 3 500 m2, miejsca 
postojowe – 1 285 m2 oraz chodniki – 2 380 m2.

Budowa ul. Krośnieńskiej, etap III  221 918 zł

Z kwoty tej sfinansowano budowę drogi o powierzchni 1 045 m2, chodnika o powierzchni 604 m2
oraz oświetlenia ulicznego. Postawiono 9 słupów oświetleniowych.

Budowa ul. Tkackiej           11 zł

Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji.
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Budowa ul. Obszarowej od ul. Strzyżowskiej do ul. Sanockiej    19 256 zł

Dokonano wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opracowano zmiany w dokumentacji.

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą I i II etap    11 096 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie rozliczenia kanalizacji deszczowej oraz  
zmianę dokumentacji projektowej.

Przebudowa ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Wyspiańskiego 
do stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z infrastrukturą techniczną      7 319 zł

Z kwoty tej sfinansowano zmiany w dokumentacji.

Budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów      3 869 zł

W I półroczu wykonano szczegółowe specyfikacje techniczne do projektu.

Budowa ul. Malinowej z parkingiem  245 074 zł

W ramach tego przedsięwzięcia położono kanalizację deszczową na odcinku 107 mb, 
zabezpieczono sieć gazową. Wykonano parking o powierzchni 240 m2 oraz roboty ziemne 
i podbudowę pod nawierzchnię jezdni.

Droga dojazdowa do budynków szeregowych AR i FROA na os. Zimowit w Zalesiu     180 zł

Przygotowano i ogłoszono przetarg.

Uzbrojenie terenu os. Wilkowyja Południe – Budowa ulic: Zygmunta I Starego,  
Saskiej, Królewskiej, A. Jagiellonki oraz Warneńczyka  199 974 zł

W I półroczu sfinansowano kanalizację deszczową o długości 12 220 mb, roboty drogowe takie 
jak: karczowanie drzew, roboty ziemne, profilowanie koryta, wykonanie warstwy odsączającej.

Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne na 
os. Pobitno – Wilkowyja II etap – ul. Pomorska, ul. Morgowa  142 231 zł

W ul. Morgowej ułożono chodnik o powierzchni 294 m2, wykonano zjazdy i obrzeża. Wytyczono 
wierzchołki ulicy Pomorskiej.

Wykonanie kładki dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu 
ul. Pułaskiego w Rzeszowie    10 776 zł

Opracowany został projekt rozbiórki istniejącej kładki przy ul. Langiewicza oraz projekt budowlany 
i wykonawczy kładki w nowej lokalizacji z wykorzystaniem elementów istniejących. Wykonano 
projekt wykonawczy przełożenia kabli energetycznych oraz dokumentację geotechniczną. Trwa 
uzgadnianie projektu.

Turystyka 10 000 zł

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwota ta została przeznaczona, w formie dotacji celowych, dla stowarzyszeń i związków na 
organizację imprez turystyki kwalifikowanej oraz rajdów. 
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Gospodarka mieszkaniowa 6 421 741 zł

Wydatki bieżące –1 698 787 zł
Wydatki  majątkowe – 4 722 954 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej i komunalnej
- Biuro Gospodarki Mieniem          1 447 349 zł

Wydatki bieżące – 1 447 349 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.

Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych funkcjonującej jednostki, 
takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za usługi 
komunalne i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata 
wydawnictw. Wykonano również remont instalacji elektrycznej i c.o. w budynku BGM przy Placu 
Ofiar Getta. Koszt remontu 39 954 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami          4 912 329 zł

Wydatki bieżące – 189 375 zł

Środki te przeznaczono na:
� opracowanie operatów szacunkowych wyceny  nieruchomości;
� opłata 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 o przetargach zamieszczone w prasie;
� opłaty za poświadczenia hipoteczne;
� pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych.

Wydatki majątkowe – 4 722 954 zł

Wykupy nieruchomości           4 722 954 zł

W I półroczu wykupiono grunty pod inwestycje takie m. in. jak:
• połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Przemysłową – etap I i II,
• drogę 7KD etap I i II,
• drogę lokalną miejską w rejonie ul. Miłej,
• ulicę Borową II etap,
• drogę wraz z infrastrukturą ul. Nowosądecka,
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• poszerzenie ul. Wyspiańskiego i Strzelniczej,
• ulicę Robotniczą,
• główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego,
• cmentarz komunalny Wilkowyja,

Łącznie nabyto grunty o powierzchni 8 ha 21 a 85 m2. Średnia cena nabycia nieruchomości 
wynosiła 52,60 zł za 1 m2.
Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa oraz dokonano regulacji 
stanów prawnych dróg, infrastruktury technicznej, zasobów gruntowych.

Pozostała działalność    62 063 zł

Wydatki bieżące – 62 063 zł

Zadania dotyczące kosztów zarządu i remontów budynków wspólnot mieszkaniowych realizowane 
są przez Biuro Gospodarki Mieniem. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 23 189 zł na 
remont otoczenia i wymianę drzwi w budynku przy Al. Pod Kasztanami, remont otoczenia wokół 
budynku przy ul. Dąbrowskiego 31 oraz remont pustostanów w budynku przy ul. Słowackiego 22.

Działalność usługowa 1 029 335 zł

Wydatki bieżące – 1 029 335 zł

Biura planowania przestrzennego 
i plany zagospodarowania przestrzennego             583 201 zł

Wydatki bieżące –583 201 zł

Do zadań Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa należy w szczególności: sporządzanie projektów 
planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, ocena zagospodarowania przestrzennego 
Miasta, analiza składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejskich planów 
zagospodarowania przestrzennego.
W I półroczu trwały prace przy 41 projektach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, prowadzące do ich uzgodnienia, opiniowania, wyłożenia do publicznego wglądu 
i uchwalenia.
Zamknięto prace projektowe i proceduralne trzech projektów planów Nr 56/17/2002 przy ul. 
Marcina Filipa i Morgowej, Nr 51/2/2002 przy Starym Rynku i Nr 1/53/4/2002 zmiana przy Al. Armii 
Krajowej. Plany zostały uchwalone przez Radę Miasta.
Przystąpiono do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów, Nr 76/6/2004 na os. Staroniwa oraz Nr 79/9/2004 na os. 
Wilkowyja. Ponadto podjęto prace nad Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Planem 
Rozwoju Lokalnego.
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. 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne  119 152 zł

Wydatki bieżące – 119 152 zł
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Z tego:

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem -  60 768 zł

W ramach prowadzonych inwestycji na terenie miasta Rzeszowa oraz gospodarki zasobami 
miasta sporządzono dokumentacje:

• projekt podziału nieruchomości pod nowe inwestycje, m.in. droga obszarowa wraz 
z uzbrojeniem os. Przybyszówka, przepompownie ścieków wraz z dojazdami, główny 
kolektor sanitarny ul. Miła, poszerzenie ul. Wyspiańskiego i Strzelniczej, droga wraz 
z infrastrukturą –ul. Nowosądecka.

• geodezyjno-prawną dotycząca regulacji stanów prawnych, komunalizacji, infrastruktury 
technicznej, dokumentacji do przetargu, trwałe zarządy itp.;

• inne usługi geodezyjne takie m. in. jak wznowienie granic, stabilizacja granic, pomiary 
kontrolne.

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 58 384 zł

Środki te zostały wydatkowane na:
� założenie ewidencji budynków wraz z modernizacją ewidencji gruntów obr. 207 Rzeszów –
Śródmieście,

� opracowanie operatów szacunkowych do prowadzenia spraw o zwrot nieruchomości.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych  289 342 zł

Wydatki bieżące –289 342 zł

W ramach bieżącego utrzymania sfinansowano prace porządkowe m. in. wywóz nieczystości; 
zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść; pielęgnacje drzew i krzewów. Uiszczono opłaty za 
transport, wodę i energię oraz zakupiono rośliny ozdobne, znicze, dekoracje świąteczne. 

Pozostała działalność    37 640 zł

Wydatki bieżące – 37 640 zł

Kwota została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego na 
rekonstrukcję i zagospodarowanie płyty Rynku.

Administracja publiczna 10 826 509 zł

Wydatki bieżące –10 664 094 zł
Wydatki majątkowe – 162 415 zł

Rada Miasta             292 336 zł

Wydatki bieżące –292 336 zł

Z kwoty tej sfinansowano diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych, wydatki rzeczowe 
związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta. 

Urząd Miasta          9 651 239 zł

Wydatki bieżące –9 488 824 zł



Budżet 2004 132

W ramach powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 
pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem 
wydziałów.
Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty ubezpieczeń majątkowych, zakupu 
materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, opłaty za usługi: telefoniczne, 
pocztowe, komunalne i szkolenia, opłaty licencyjne.
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 – 162 415 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta  162 415 zł

Środki te przeznaczono m. in. na:
• zakup 21 zestawów komputerowych dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta oraz urządzenia 
wielofunkcyjnego (fax-skaner-drukarka) dla potrzeb Biura Rady Miasta,

• zwiększenie wydajności użytkowanych stacji roboczych poprzez zainstalowanie 
następnego dysku twardego, zamontowanie procesora o większej częstotliwości 
taktowania i zwiększenie ilości pamięci operacyjnej typu RAM w starszych komputerach,.

Pozostała działalność             882 934 zł

Wydatki bieżące – 882 934 zł

Z tego m.in.

Współpraca zagraniczna 35 080 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków w zakresie współpracy z miastami 
partnerskimi oraz innych kontaktów międzynarodowych. Sfinansowano m.in. delegacje 
przedstawicieli miasta Rzeszowa w miastach partnerskich, delegacje miast partnerskich i inne 
delegacje zagraniczne w Rzeszowie, udział w targach i wystawach gospodarczych, turystycznych 
i konferencjach zagranicznych, dofinansowano imprezy zagraniczne szkół i innych instytucji.
Przekazano dotację w kwocie 2 000 zł dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na organizację 
międzynarodowych konferencji naukowych: „Moderne deutsche Texte” i „Rosyjski język biznesu”.

Promocja Miasta 136 794 zł

Ze środków zaplanowanych na ten cel w I półroczu sfinansowano m. in.:
� zakup albumów, kalendarzy, folderów, książek, planów miast, czasopism itp.;
� koszty wykonania znaczków z herbem Rzeszowa, koszulek bawełnianych z symbolem miasta, 
druk foldera składanki - Rzeszów, Ratusz Rzeszowski, Podziemna Trasa Turystyczna, 
publikację materiałów informacyjnych o mieście zamieszczanych w czasopismach oraz 
periodykach informacyjnych. 
Z okazji 650 - lecia Rzeszowa zakupiono koszulki, kalendarze, naklejki, kubki z logo obchodów 
650 - lecia.

Zadania związane z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej 32 187 zł

Kwota ta została przeznaczona na zorganizowanie Ogólnopolskiego Konwentu Przewodniczących 
Rad Miast Wojewódzkich, zakup książek, folderów, czasopism związanych z problematyką 
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Europejską, pokrycie kosztów szkoleń w ramach Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy 
Strukturalnych oraz udział w konferencjach dotyczących tematyki unijnej. Dofinansowano również  
imprezę z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Rejestracja pojazdów 560 682 zł

W ramach tego zadania sfinansowano  zakup tablic rejestracyjnych i druków.

Stowarzyszenia 104 116 zł

Są to składki na:

Związek Miast Polskich 26 725 zł,
Związek Powiatów Polskich   3 990 zł,
Stowarzyszenie Zdrowych Miast   3 512 zł,
Unia Metropolii Polskich 30 000 zł,
Związek Komunalny „Wisłok” 31 907 zł,
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 7 982 zł.

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta 13 000 zł

Dotacja została przekazana dla Klubu Federacji Konsumentów na częściowe sfinansowanie 
kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń konsumenckich na terenie Rzeszowa.

Pozostałe środki stanowią przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych 
wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 326 901 zł

Wydatki bieżące – 1 114 849 zł
Wydatki majątkowe – 212 052

Ochotnicze straże pożarne    11 244 zł

Wydatki bieżące – 11 244 zł

Kwotę tę wydatkowano na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z dzielnicy 
Zalesie i Wilkowyja, a w szczególności na: ubezpieczenie członków OSP oraz pojazdów, opłatę za 
energię elektryczną oraz zakup umundurowania.

Obrona cywilna      5 163 zł

Wydatki bieżące – 5 163 zł

Ze środków tych sfinansowana szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz utrzymanie i konserwację 
systemu alarmowego Miasta Rzeszowa.

Straż Miejska          1 090 042 zł

Wydatki bieżące – 1 090 042 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na 23 rejony. 
Funkcjonariusze rejonowi odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych 
rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami, a także mieszkańcami.
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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  220 452 zł

Wydatki bieżące – 8 400 zł

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

Wydatki majątkowe – 212 052 zł

Zapłacono fakturę za prace wykonane przy budowie systemu monitorowania wybranych terenów 
Rzeszowa.

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 163 172 zł

Wydatki bieżące – 163 172 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  163 172 zł

Wydatki bieżące – 163 172 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 z tytułu podatku od posiadania psów, opłaty za usługi 
pocztowe i telefoniczne oraz zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych.

Obsługa długu publicznego 323 946 zł

Wydatki bieżące –323 946 zł

Obsługa długu – 323 946 zł

Środki te pokryły, przypadające do spłaty w I półroczu, odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych 
kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji, które zostały już zakończone.

Różne rozliczenia 3 274 998 zł

Wydatki bieżące – 3 274 998 zł

Kwota ta została przekazana do Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jako dopłata 
do kapitału zapasowego Spółki a stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych przez 
MPK z tytułu bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich.
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Oświata i wychowanie 91 421 095 zł

Wydatki bieżące –89 821 626 zł
Wydatki majątkowe – 1 599 469 zł

Szkoły podstawowe i gimnazja         35 739 465 zł

Wydatki bieżące –35 058 726 zł

Źródłem finansowania szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Rzeszowa jest 
subwencja ogólna, część oświatowa 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. 
W ramach środków zapisanych na remonty wydatkowano 24 478 zł na montaż systemu 
monitorującego w SP Nr 14, remont boiska szkolnego przy SP Nr 1 oraz drobne naprawy 
i konserwacje w SP Nr 23.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują dwie niepubliczne szkoły podstawowe i 4 niepubliczne 
gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych. Szkoły te otrzymują dotację z budżetu Miasta na 
sfinansowanie części ponoszonych wydatków.

Wydatki majątkowe – 680 739 zł

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10         389 zł

W ramach tego zadania prowadzone są prace przy wymianie stolarki okiennej i dociepleniu 
budynku.

Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5  671 847 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie ścian działowych, dachu nad częścią socjalną, podłoża 
i posadzki, instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznych oraz niecki 
basenu.

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 7      4 538 zł
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 11      3 965 zł

Zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Szkoły specjalne: podstawowe, gimnazja 
i ponadpodstawowe          2 487 437 zł

Wydatki bieżące –2 487 437 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.
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, przysposabiają młodzież do pracy zawodowej. 
Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła  wydatki osobowe  i rzeczowe.
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Szkoły ponadpodstawowe                    36 296 862 zł

Wydatki bieżące –35 708 422 zł

Szkoły ponadpodstawowe funkcjonujące na terenie Rzeszowa finansowane są z subwencji 
oświatowej stanowiącej część subwencji ogólnej oraz dochodów własnych Miasta.
W ramach subwencji finansowane są:

� licea ogólnokształcące,
� licea profilowane,
� szkoły zawodowe,
� szkoły specjalne,
� szkoły artystyczne,
� Centrum Kształcenia Ustawicznego,
� Centrum Kształcenia Praktycznego,
� internaty,
� placówki wychowania pozaszkolnego,
� szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Środki wykorzystane zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz  wydatki rzeczowe. Na niezbędne remonty w I 
półroczu wydatkowano 55 370 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela 
Nr 13.
Do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przekazywana jest z budżetu Miasta 
dotacja celowa. 

Wydatki majątkowe – 588 440 zł

Modernizacja elewacji w I Liceum Ogólnokształcącym      2 448 zł

Prowadzone są prace przy modernizacji elewacji od strony ul. 3-Maja. Termin zakończenia 
planowany jest na 30 sierpnia br.

Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych  585 992 zł

W I półroczu prowadzone były prace wykończeniowe. Położono tynki, instalacje wewnętrzne, 
wykonano przyłącz wodno – kanalizacyjny i centralnego ogrzewania oraz elewację. Trwają prace 
przy posadzkach.

Szkoły artystyczne          5 028 668 zł

Wydatki bieżące – 4 725 245 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół 
Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. Do tych szkół uczęszczało 1 236 uczniów.
Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.
Na remont sanitariatów  w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1  wydatkowano 6 482 zł.

Wydatki majątkowe – 303 423 zł

Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych  303 423 zł

Wykonano stan surowy otwarty wraz z konstrukcją dachu.
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Przedszkola        11 530 097 zł

Wydatki bieżące – 11 503 230 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 33 przedszkola miejskie, 9 przedszkoli przy szkołach 
podstawowych, tzw. klasy „O” oraz 3 przedszkola parafialne o uprawnieniach przedszkoli 
publicznych. Z miejsc w placówkach samorządowych korzystało około 4 220 dzieci w 174 
oddziałach.
Kwota ta pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty 
dla nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia, a także niezbędne wydatki 
rzeczowe.
W I półroczu na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 122 738 zł. Do 
ważniejszych należy zaliczyć: remont instalacji c.o. i wymiennikowni ciepłej wody w Przedszkolu 
Nr 7 oraz remont sieci ciepłej wody w Przedszkolu Nr 13.
Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono kwotę 225 898 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 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. 
zm.).

Wydatki majątkowe –26 867 zł

Zakupy inwestycyjne w przedszkolach    26 867 zł

Środki te przeznaczono na zakup:
• zmywarko-wyparzaczy dla Przedszkoli Nr 2, 4, 13, 34, 37;
• zestawów komputerowych dla Przedszkoli Nr 15 i 16.

Dowożenie uczniów do szkół    12 424 zł

Wydatki bieżące – 12 424 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie  w celu realizacji obowiązku szkolnego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  245 893 zł

Wydatki bieżące – 245 893 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.

Pozostała działalność    80 249 zł

Wydatki bieżące –80 249 zł

Środki te zostały wydatkowane m. in na opłatę za usługę internetową dla szkół,  funkcjonowanie 
komisji egzaminacyjnych, konkurs „Ośmiu Wspaniałych”, praktyki zawodowe uczniów w ramach 
programu „Leonardo da Vinci”. Ponadto dofinansowano imprezy o charakterze międzynarodowym 
w niektórych gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych.
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Ochrona zdrowia 2 581 458 zł

Wydatki bieżące –959 138 zł
Wydatki majątkowe –1 622 320 zł

Szpitale ogólne          1 414 740 zł

Wydatki majątkowe – 1 414 740  zł

Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakupy inwestycyjne           1 110 000 zł

Środki przekazano w formie dotacji na zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej, m. in. 
stołu operacyjnego, spirometru, cyklometru z centralą i programem do wysiłku, kardiomonitor, 
klimatyzator, aparaty RTG, EKG  i inne.

Modernizacja budynków ZOZ Nr 1 –
Budynek Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4 – izba przyjęć  304 740 zł

W I półroczu dobudowano budynek izby przyjęć, nadbudowano pomieszczenia maszynowni, 
zmodernizowano istniejące pomieszczenia. Wykonano również instalacje wodno – kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania i wentylacji, kanalizację deszczową oraz instalacje ciepła 
technologicznego, gazów medycznych, pary technologicznej, wody lodowej.

Lecznictwo ambulatoryjne  207 580 zł

Wydatki majątkowe –207 580 zł

Likwidacja barier architektonicznych  207 580 zł

Dokonano wymiany 2 sztuk wind w przychodni przy ul. Lubelskiej.

Program polityki zdrowotnej      7 085 zł

Wydatki bieżące – 7 085  zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w I półroczu bieżącego roku 
sfinansowano takie przedsięwzięcia m. in. jak:

� program profilaktyki raka piersi, w ramach którego wykonano przesiewowe badania 
mammograficzne dla kobiet z terenu Rzeszowa, 

� program profilaktyki wad postawy „Proste Plecy”,
� projekt  „Szkoła promująca zdrowie” w  placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie 
Rzeszowa,

� prozdrowotne akcje pn. „Światowy dzień bez tytoniu”, „Promowanie zdrowia na festynach 
rodzinnych”. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi              762 077 zł

Wydatki bieżące – 762 077 zł

Środki te wykorzystane zostały na:
� działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
� programy przeciwdziałania alkoholizmowi.
Profilaktyczne programy przeciwdziałania alkoholizmowi obejmują m. in. pozalekcyjne 
zajęcia sportowe organizowane przez szkoły i placówki oświatowo wychowawcze, konkursy 
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plastyczne dla dzieci i młodzieży, edukacyjne spektakle teatralne o tematyce profilaktyczno-
edukacyjnej, programy psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców. Dofinansowane 
zostały również programy z zakresu profilaktyki realizowane przez Rady Osiedli promujące 
organizację imprez bezalkoholowych. 

• dotację podmiotową dla SP ZOZ  Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień
W ramach działalności statutowej 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. 
Usługi w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia finansowane 
są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe usługi finansowane są ze środków 
pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

� dofinansowanie, w formie dotacji celowych, świetlic dziecięcych realizujących program 
socjoterapeutyczny,

� dotacje celowe dla uczniowskich, szkolnych i międzyszkolnych klubów sportowych oraz 
klubów sportowych działających jako stowarzyszenia a realizujących programy z zakresu 
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,

� dotacje dla innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
realizujących tego typu zadania i wpisane do Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi.

Izba Wytrzeźwień              167 400 zł

Wydatki bieżące – 167 400 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką  w naszym regionie.
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.

Pozostała działalność    22 576 zł

Wydatki bieżące –22 576 zł

Z kwoty tej finansowano utrzymanie mikrobusu dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto od stycznia br. rozpoczęto realizację programów w zakresie higieny szkolnej takie jak: 
„Dbam o swój wygląd”, „Zasady racjonalnego żywienia”, „Higiena osobista, „Higiena osobista 
wieku dojrzewania”.

Pomoc społeczna 19 606 475 zł

Wydatki bieżące –19 185 460 zł
Wydatki majątkowe –421 015 zł

Placówki opiekuńczo wychowawcze           1 758 848 zł

Wydatki bieżące –1 758 848 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych takich jak Dom Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, 
Rodzinny Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze należy do zadań własnych powiatu. Na ich 
utrzymanie budżet państwa przekazuje dotację celową.
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Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi 
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.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dla 15 osób zasiłki na kontynuowanie nauki 
i usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 
pomoc na zagospodarowanie.

Domy pomocy społecznej           5 133 743 zł

Wydatki bieżące –4 765 162 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 470 pensjonariuszy. 
Przekazana kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 368 581 zł

Nadbudowa filii DPS przy ul. Łabędziej              221 597 zł

W I półroczu wykonano nadbudowę budynku kotłowni, wejścia głównego, modernizację I piętra 
budynku wraz z instalacjami.  Ponadto położono elewację i wybudowano pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych, chodniki oraz wymieniono stolarkę okienną.

Rozbudowa części mieszkalnej DPS dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich 4  146 984 zł

Ze środków tych sfinansowano stan surowy zamknięty.

Ośrodki wsparcia  318 756 zł

Wydatki bieżące –318 756 zł

Ośrodek Wsparcia funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest placówką 
sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki 
i wyżywienia korzystało średnio 74 osoby. 
Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Sucharskiego. Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w zakresie rehabilitacji, terapii 
zajęciowej i żywienia. W I półroczu br. z usług rehabilitacyjnych skorzystało 13 osób  natomiast 
z obiadów korzystało 15 osób. Łącznie do stycznia do czerwca wydano 2 238 obiadów.
Przekazane z budżetu środki zabezpieczyły wydatki osobowe pracowników oraz niezbędne 
wydatki rzeczowe.

Rodziny zastępcze  678 232 zł

Wydatki bieżące – 678 232 zł

W I półroczu z tej formy pomocy skorzystało 95 rodzin, w których przebywa 117 dzieci. Ponadto 
wypłacono jednorazową pomoc na usamodzielnienie się i zagospodarowanie pełnoletnich 
wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz pokryte zostały koszty związane 
z kontynuowaniem nauki przez osoby pełnoletnie znajdujące się w rodzinach zastępczych.
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Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenie społeczne           1 451 386 zł

Wydatki bieżące – 1 451 386 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 4 443 
osoby. 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.

Dodatki mieszkaniowe           5 918 056 zł

Wydatki bieżące – 5 918 056 zł

W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 7 151 rodzin. Wydano blisko 6 000 decyzji 
ustalających wysokość dodatku mieszkaniowego. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów 
mieszkań spółdzielczych 55% oraz najemców lokali komunalnych (36%).
Od 1 stycznia br. wypłata dodatków mieszkaniowych w całości finansowana jest z dochodów 
własnych Miasta.

Ośrodki pomocy społecznej           2 965 428 zł

Wydatki bieżące –2 965 428 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, szkolenia oraz zakup energii, materiałów biurowych, środków czystości itp.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej    68 313 zł

Wydatki bieżące – 68 313 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje od 1 lipca br., aby mógł prawidłowo spełniać swoją 
rolę niezbędne było wydatkowanie określonych kwot na zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu 
i środków czystości. Ponadto opłacono rachunki za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę 
i ścieki, wywóz nieczystości.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  141 337 zł

Wydatki bieżące – 141 337 zł

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest placówką, która zajmuje się działalnością diagnostyczno –
konsultacyjną, skierowaną głównie na inicjowanie i wspomaganie zastępczych form wychowania 
rodzinnego, takie jak rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. 
Przekazane środki zabezpieczyły wydatki osobowe pracowników oraz niezbędne wydatki 
rzeczowe.
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Pozostała działalność           1 172 376 zł

Wydatki bieżące – 1 119 942 zł

Środki te zostały przeznaczone w większości na dofinansowanie organizacji pozarządowych, 
realizujących zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, takich m. in. jak: „Caritas” Diecezji 
Rzeszowskiej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie „Karan” – Katolicki 
Ruch Antynarkotyczny, Fundacja „Nowe Życie”. Szczegółowy wykaz dotacji zawiera tabela Nr 12.
Instytucje te poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne 
i bezdomne.
Z kwoty tej sfinansowano także dożywianie w stołówkach szkolnych dzieci z rodzin potrzebujących 
pomocy i wsparcia, bilety trasowane dla osób uprawnionych, jednorazowe zasiłki z tytułu 
urodzenia dziecka dla matek korzystających z pomocy społecznej. 

Wydatki majątkowe – 52 434 zł

Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Nr 7 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej    52 434 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa procedura przetargowa.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 368 948 zł

Wydatki bieżące – 2 299 855 zł
Wydatki majątkowe – 69 093 zł

Żłobki          2 368 703 zł

Wydatki bieżące – 2 299 610 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 128 osób. Z miejsc 
w żłobkach korzystało średnio 420 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. W Żłobku Nr 11 wymieniono okna. Wydatkowano na ten cel 43 473 zł.

Wydatki majątkowe –69 093 zł

Modernizacja budynku Żłobka Nr 9    69 093 zł

W ramach powyższej inwestycji dokonano wymiany stolarki okiennej.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności         245 zł

Wydatki bieżące –245 zł

Jest to dopłata z budżetu samorządowego do kosztów utrzymania Zespołu, który realizuje zadania 
z zakresu administracji rządowej.
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Edukacyjna opieka wychowawcza  6 625 559 zł

Wydatki bieżące – 6 619 288 zł
Wydatki majątkowe –6 271zł

Świetlice szkolne          2 293 012 zł

Wydatki bieżące – 2 293 012 zł

Przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice dziecięce, 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.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 
– ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 555 289 zł

Wydatki bieżące –555 289 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim 
upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
i rehabilitacyjne.
Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne             576 248 zł

Wydatki bieżące – 576 248 zł

W I półroczu z usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 skorzystało około 1 570 
uczniów. Przekazane środki zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 
niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Placówki wychowania pozaszkolnego          1 040 546 zł

Wydatki bieżące – 1 040 546 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
i Młodzieżowy Dom Kultury. Z różnych form zajęć stałych korzystało około 2 100 uczestników 
w 138 grupach.
Środki te zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Internaty i bursy szkolne          2 062 008 zł

Wydatki bieżące – 2 055 737 zł

Przy zespołach szkół zawodowych funkcjonuje 6 internatów oraz bursa przy Zespole Szkół 
Plastycznych. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Przekazano również dotację celową dla 
internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 6 271 zł

Zakupy inwestycyjne dla CKU      6 271 zł
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Zakupiono zmywarko – wyparzacz dla potrzeb internatu funkcjonującego przy CKU.

Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży    78 974 zł

Wydatki bieżące – 78 974 zł

Ze środków tych sfinansowano wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży organizowany przez 
szkoły. Udzielono dotacji celowych na ww. zadania dla klubów, towarzystw, stowarzyszeń i innych 
organizacji prowadzących działalność oświatowo-wychowawczą.

Pozostała działalność    19 482 zł

Wydatki bieżące – 19 482 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,

� ubezpieczenie szkół,
� dofinansowanie imprez organizowanych przez Radę Młodzieży Rzeszowa,
� dofinansowanie imprez o charakterze międzynarodowym dla MDK i Zespołu Placówek 
Oświatowo – Wychowawczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 322 751 zł

Wydatki bieżące – 5 328 869 zł
Wydatki majątkowe –1 993 882 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód           1 875 892 zł

Wydatki bieżące –333 979 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów 
i potoków, takie m. in. jak: przeglądy i czyszczenie wpustów ulicznych, kanalizacji deszczowej, krat 
i studni kanalizacji deszczowej, odśnieżanie i odladzanie krat, konserwację potoków, odtworzenie 
nawierzchni asfaltowej po wykonanych remontach kanalizacji.
Uiszczono opłaty dla WSK za odprowadzenie wód opadowych do kolektora WSK z części ulicy 
Powstańców Warszawy  oraz do Urzędu Marszałkowskiego za wody opadowe i roztopowe 
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej, szczelnej nawierzchni, ujęte w systemie 
kanalizacji z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.

Wydatki majątkowe –1 541 913 zł

Budowa przepompowni wody wraz z siecią rozdzielczą przy ul. Witosa    45 793 zł

W I półroczu prowadzone były roboty wykończeniowe budowlane, trwają prace przy instalacji 
technologicznej, sieci rozdzielczej i zasilaniu energetycznym.

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla os. Staroniwa  184 191 zł

Wykonano sieć wodociągową Ø 50 – 150 mm na odcinku 1,5 km.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, 
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Jachowicza, Piaskowa, Makuszyńskiego i Gościnnej – etap I i II    10 126 zł

W czerwcu ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Trwa procedura związana z wydaniem 
pozwoleń na budowę drogi dojazdowej do pompowni.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
(w ramach przebudowy ul. Strzelniczej na odcinku od
 ul. Wyspiańskiego do stacji redukcyjno – gazowej) – etap I na odcinku AB               74 970 zł

W ramach tej inwestycji wykonano sieć wodociągową Ø 110 mm o długości 700 m oraz 
kanalizację sanitarną Ø 200 mm o długości 400 m. Zadanie zostało zakończone, trwa 
przygotowanie materiałów do odbioru końcowego.

Inwestycyjne czyny społeczne – sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wyspiańskiego    19 648 zł

Wykonano 283 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie zakończono, rozliczenie nastąpi w III 
kwartale.

Inwestycyjne czyny społeczne – sieć wodociągowa ul. Wyspiańskiego      7 400 zł

Wybudowano 75 mb sieci wodociągowej. Odbiór i rozliczenie nastąpi w III kwartale.

Inwestycyjne czyny społeczne – sieć wodociągowa ul. Zawiszy      3 531 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano sieć wodociągową o długości 162,5 mb.

Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap           1 086 572 zł

W I półroczu położono kanalizację deszczową Ø 1400 mm o długości 0,300 km. Zadanie to 
dofinansowane zostało z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 
304 914 zł.

Kanalizacja deszczowa przy ul. Wiktora, Witosa, Wyspiańskiego 
z włączeniem do krytego potoku Mikośka pod torami  PKP –
do Teatru im. W. Siemaszkowej      1 726 zł

Trwają negocjacje związane z pozyskaniem inwestora zastępczego.

Kanalizacja sanitarna rozdzielcza z przykanalikami na osiedlu Staroniwa    42 686 zł

Zadanie finansowane było ze środków budżetowych (42 686 zł) i oraz Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (99 888 zł). W ramach I i II etapu wykonano kanalizację 
sanitarną o długości 1,3 km.

Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków na lewym brzegu rz. Wisłok
- kanalizacja sanitarna na os. 1000-lecia: ul. Karpińskiego, 
Klonowicza, Chocimska    50 000 zł

Planowany zakres rzeczowy na rok 2004 został wykonany. Środki zostały przeznaczone na 
sfinansowanie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 0,1 km oraz kanalizacji deszczowej 
Ø 200 mm – 0,1 km.
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Studnie publiczne   15 270 zł

W I półroczu dokończono realizację studni przy ul. Dukielskiej. Trwa opracowanie projektu na 
wykonanie studni głębinowych na terenie osiedli Wzgórza Staroniwskie i Ustrzycka-Kantorówka.

Oczyszczanie miasta  401 303 zł

Wydatki bieżące – 401 303 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 i naprawę koszy ulicznych,
� oczyszczanie letnie ulic, chodników i parkingów,
� likwidację dzikich wysypisk na terenie Miasta,
� rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w Woli Zgłobieńskiej,
� obsługę programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Utrzymanie zieleni  533 532 zł

Wydatki bieżące – 533 532 zł

Zadania z zakresu utrzymania terenów zielonych w Mieście realizowane są przez Miejski Zarząd 
Dróg i Zieleni. Zakres prac obejmował:

� bieżące utrzymanie zieleni miejskiej o powierzchni 113 ha, takie m.in. jak: opróżnianie 
koszy, koszenie traw, przycinka drzew i krzewów, nasadzenia kwiatowe, sprzątanie;

� remonty zieleni miejskiej;
� utrzymanie terenów miejskich na os. Nowe Miasto – 17 ha;
� opłatę za energię elektryczną i wodę do fontann.

Schroniska dla zwierząt    88 580 zł

Wydatki bieżące –70 208 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:
� partycypację w kosztach utrzymania przechowalni - schroniska dla bezdomnych zwierząt 
„Kundelek” w Zaczerniu oraz koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu 
Rzeszowa,

� partycypację w kosztach funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mielcu,
� zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt do zakładu utylizacji w Leżachowie,
� zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów,
� dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Wydatki majątkowe – 18 372 zł

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt    18 372 zł

Wykonano fundamenty, mury budynku administracyjnego i boksów dla zwierząt oraz poziomy 
kanalizacji sanitarnej.

Oświetlenie ulic          2 288 480 zł

Wydatki bieżące – 2 202 179 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:
� koszty zużycia energii elektrycznej,
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� utrzymanie i konserwację opraw, źródeł światła, słupów, kabli zasilających oraz szaf 
oświetleniowych,

� instalację dodatkowych punktów świetlnych przy ul. Strzyżowskiej, Podmiejskiej, 
Bednarskiej, Robotniczej, Gościnnej, Szewskiej, Konfederatów Barskich, Krakowskiej, Na 
Skały.

Wydatki majątkowe – 86 301 zł

Budowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej Nr 23    25 649 zł

W ramach tego zadania postawiono 12 słupów parkowych, zamontowano 12 opraw  oraz położono 
linie kablowe na długości 457 m.

Budowa oświetlenia w ul. Bałtyckiej    20 315 zł

Z kwoty tej sfinansowano położenie linii kablowych o długości 118 m, przewodu o długości 210 m, 
postawienie 7 słupów oraz montaż 5 kompletów opraw oświetleniowych. 

Budowa oświetlenia w ul. Robotniczej      3 200 zł

Budowa oświetlenia ul. Sanockiej do ul. Dębickiej    20 155 zł

W I półroczu postawiono 8 kompletów słupów oświetleniowych

Budowa oświetlenia w ciągu pomiędzy ul. Chmaja a ul. W. Pola    16 982 zł

Wykonano oświetlenie ciągu pieszego o długości 370 mb.

Zakłady gospodarki komunalnej 1 722 829 zł

Wydatki bieżące –1 678 578 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni –888 317 zł

Wydatki bieżące – 849 066 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.

Wydatki majątkowe –39 251 zł

Zakupy inwestycyjne MZDiZ    39 251 zł

Środki te wydatkowano na zakup 11 zestawów komputerowych.
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Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 834 513 zł

Wydatki bieżące – 829 513 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie 
targowisk oraz parkingów na terenie Miasta.
Z kwoty tej sfinansowano utrzymanie i funkcjonowanie targowisk oraz jednostki, takie jak: 
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń 
socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe. 

Wydatki majątkowe – 5 000 zł

Zakupy inwestycyjne MATiP      5 000 zł

Zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb księgowości.

Pozostała działalność  412 135 zł

Wydatki bieżące – 109 090 zł

Studnie – 29 235 zł

W ramach bieżącego utrzymania studni sfinansowano:
� przeglądy stanu technicznego,
� malowanie, naprawę i konserwację,
� naprawę oraz montaż nowych dźwigni,
� montaż tabliczek informacyjnych,
� pobór wody do analizy.

Szalety - 22 473 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie 7 szaletów kontenerowych, 
zlokalizowanych na terenie Miasta. Miesięczny koszt utrzymania wynosi 3 660 zł. 
Szalety stałe zostały wydzierżawione a koszty związane z utrzymaniem i remontami ponosi 
dzierżawca.

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej – 28 744 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano wycinkę drzew na terenach miejskich, koszenie, 
zbieranie i wywóz skoszonych odpadów, ustawienie tablic informacyjnych oraz ogłoszenia w 
prasie.

Dekoracja Miasta - 28 638 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie dekoracji Miasta z okazji świąt 1 i 3 Maja, Dni 
Rzeszowa, Bożego Ciała, święta ul. 3 Maja, rocznicy śmierci płk. Lisa-Kuli.

Wydatki majątkowe –303 045 zł

Budowa dróg i kwater w części niezagospodarowanej cmentarza 
komunalnego Wilkowyja  278 307 zł

W ramach tego zadania wybudowano 4 kwatery, sieć wodociągową Ø 40 mm o długości 0,449 km, 
kanalizację deszczową Ø 200 – 500 mm o długości 0,95 km oraz ciągi piesze i chodniki.
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Rozbudowa cmentarza Wilkowyja         128 zł

Z uwagi na konieczność opracowania planu zagospodarowania przestrzennego okolic cmentarza, 
zawieszono postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji.

Wybudowanie słupów informacyjno – ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa    24 610 zł

W I półroczu zamontowano 10 słupów ogłoszeniowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 054 053 zł

Wydatki bieżące – 2 018 455 zł
Wydatki majątkowe – 35 598 zł

Teatry dramatyczne i lalkowe  721 940 zł

Wydatki bieżące –721 940 zł

Przekazana dotacja przeznaczona została na działalność statutową Teatru „Maska”. 
W repertuarze Teatru znalazły się takie spektakle jak: „Igraszki z bajką”, „Trzy świnki”, „Dzikie 
Łabędzie”, „Niebieski Piesek”, „Malutka Czarownica”. Spektakle przeznaczone były do prezentacji 
na scenie teatru jak i w terenie.
Teatr swoją działalnością obejmuje także edukację teatralną dla dzieci i młodzieży oraz 
wystawiennictwo w „Galerii Teatralnej”.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  204 666 zł

Wydatki bieżące – 189 231 zł

Osiedlowe Domy Kultury Staroniwa i Pobitno działanie swoje skupiają na propagowaniu różnych 
form kultury i sztuki, głównie wśród dzieci i młodzieży.
Przekazana dotacja pokryła koszty 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 
kółka recytatorsko-teatralnego oraz zajęć rytmiczno-wokalnych. Ponadto organizowane były 
zajęcia plastyczne, gry i konkursy komputerowe, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, 
zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych.

Wydatki majątkowe –15 435 zł

Modernizacja Domu Kultury na os. Pobitno         555 zł

Inwestycja została zakończona, trwają czynności związane z rozliczeniem zadania.

Modernizacja Domu Kultury na os. Staroniwa      4 880 zł

W I półroczu wykonano inwentaryzację budowlaną budynku.

Modernizacja Domu Kultury/OSP na os. Drabinianka ul. Strażacka    10 000 zł

Zamontowano drzwi do boksów garażowych.
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Galerie i biura wystaw artystycznych  300 702 zł

Wydatki bieżące – 300 702 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa -   45 048 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w regionie.
Przekazana dotacja przeznaczona została na działalność statutową. Zorganizowano wystawy 
o zasięgu ogólnopolskim, miejskim i międzynarodowym takie mi in. jak: „Rzeszów szklanych 
negatywów Edwarda Janusza”, „Australia – jak ją widzę”, „Podlaski przełom Bugu”, Pejzaże zza 
horyzontu”. Rozstrzygnięto konkursy fotograficzne: „Rzeszów szklanych negatywów Edwarda 
Janusza i Rodziny”, „Ruch w moim obiektywie”, „Rzeszów”. Ogłoszono dwa konkursy fotograficzne 
dla młodzieży: „Europa w Rzeszowie” i „Wodne harce”.
Przekazane środki pokryły także wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników tej placówki 
oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Biuro Wystaw Artystycznych  -  255 654 zł

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych 
artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych.
W I półroczu 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, 
Polski i Regionu.
Odbyły się m.in. takie wystawy jak: Salvatore Dali – Grafika, „Forum malarstwa polskiego”, 
„Bliźniemu swemu...”,  wystawa w Ratuszu „650 lat Rzeszowa i jego artyści”.
Środki przekazane placówce, w formie dotacji, zabezpieczyły wydatki osobowe i rzeczowe 
związane z działalnością tej instytucji.

Ochrona i konserwacja zabytków  209 540 zł

Wydatki bieżące – 199 377 zł

Dotacje celowe – 199 377 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie, w formie dotacji celowych, prac w zakresie ochrony 
i konserwacji zabytków, prowadzonych przez instytucje nie zaliczane do sektora finansów 
publicznych w obiektach zabytkowych Miasta. 

Wydatki majątkowe – 10 163 zł

Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej 
wraz z rekonstrukcją płyty rynku Staromiejskiego   10 163 zł

Opracowany został projekt koncepcyjny rekonstrukcji płyty Rynku.

Pozostała działalność             617 205 zł

Wydatki bieżące – 607 205 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Dotacje celowe – 132 252 zł
Zostały przekazane dla stowarzyszeń, związków, fundacji na dofinansowanie wystaw, koncertów, 
spotkań autorskich, wydawnictw, plenerów;
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- Encyklopedię Miasta Rzeszowa – 185 983 zł;
- Obchody jubileuszu  650 - lecia Miasta Rzeszowa – 79 577 zł
- Pozostałe imprezy – 179 141 zł. 
Kwotę tę przeznaczono na organizację imprez patriotycznych, okolicznościowych, miejskich m.in. 
takich jak: Święto Konstytucji 3 Maja, rocznica śmierci Leopolda Lisa – Kuli, rocznica urodzin 
Generała Sikorskiego, rocznica zakończenia II wojny światowej, powitanie „Nowego Roku”, „Dni 
Rzeszowa”, „Święta na Pańskiej, czyli ul. 3 Maja”, „Świętojańska Fantazja”, Festyny Rodzinne na 
Bulwarach, Koncerty niedzielne na rzeszowskim Rynku, I Międzynarodowy festiwal Chórów 
Młodzieżowych. Ponadto dofinansowano takie imprezy jak: Festiwal Muzyczny w Łańcucie, 
koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha”, Mistrzostwa Polski w Tańcach, „Czwartek Jazzowy”, 
Juwenalia, „Chłopskie Wesele” oraz  imprezy organizowane przez Rady Osiedlowe.

- Estrada Rzeszowska –40 252 zł

Na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską w ramach Teatru 
Muzycznego przekazano 30 252 zł oraz 10 000 zł  na modernizację budynku siedziby Estrady.

Kultura fizyczna i sport 1 210 870 zł

Wydatki bieżące –1 210 870 zł

Instytucje kultury fizycznej  613 134 zł

Wydatki bieżące –613 134 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zakładem budżetowym, który dochody pozyskuje 
głównie z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych. Jego podstawowym zadaniem jest 
tworzenie odpowiednich warunków do propagowania działalności sportowej i rekreacyjnej 
w Mieście.
Dotacja przekazana z budżetu Miasta stanowiła dofinansowanie do kosztów utrzymania 
i funkcjonowania obiektów sportowych takich jak: basen kryty, hala sportowa, korty tenisowe oraz 
Centrum Widowiskowo-Sportowego na Podpromiu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  597 736 zł

Wydatki bieżące –597 736 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:
� zorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych;
� dofinansowanie imprez organizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe;
� 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;

� dotacje celowe na działalność statutową wielu organizacji sportowych, klubów, związków 
i stowarzyszeń.


