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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 2004 
roku wydatkowano 10 094 108 zł, 
z tego na:

� zadania zlecone gminie 5 789 155 zł
w tym inwestycje      50 803 zł

� zadania wykonywane przez powiat 4 304 953 zł

Rolnictwo i łowiectwo  0 zł

Wydatki bieżące  -  0 zł

Zaplanowane  w budżecie środki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłyną 
na konto Miasta w II półroczu br.

Gospodarka mieszkaniowa 184 360 zł

Wydatki bieżące  - 184 360 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty wyceny nieruchomości i podziałów geodezyjnych, 
wykonywanych w związku ze zwrotami nieruchomości, wypłatę odszkodowań za nieruchomości 
zajęte pod drogi publiczne oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe.

Działalność usługowa 123 580 zł

Wydatki bieżące – 123 580 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Administracja publiczna 565 807 zł

Wydatki bieżące  - 565 807 zł

Urzędy wojewódzkie 518 539 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.
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Komisje poborowe                47 268 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2004 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 119 838 zł

Wydatki bieżące – 119 838 zł

Środki zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców ( 1 101 zł ) 
oraz  na przygotowanie i przeprowadzenie  wyborów do Parlamentu Europejskiego ( 118 737 zł ).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 617 524 zł

Wydatki bieżące  - 3 607 576 zł
Wydatki majątkowe –   9 948 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała 
dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 9 948 zł, z przeznaczeniem na „Zakupy inwestycyjne 
dla Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa.”

Ochrona zdrowia 17 501 zł

Wydatki bieżące  - 17 501 zł

Otrzymaną dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia 
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc społeczna 5 367 187zł

Wydatki bieżące  - 5 326 332 zł
Wydatki majątkowe – 40 855 zł

Ośrodki wsparcia    89 632 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Ośrodek ten został utworzony 1 listopada 2001 r. w Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Powstańców Styczniowych. Z miejsc korzysta 21 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 oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego          2 126 781 zł

Kwotę tę przeznaczono na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla:
� funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej      49 436 zł
� podopiecznych Biura Świadczeń Rodzinnych 2 036 490 zł

Od 1 maja 2004 r. wypłatę zasiłków rodzinnych realizuje Biuro Świadczeń Rodzinnych. Do końca 
czerwca biuro to wypłaciło 20 510 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 1 285 świadczeń 
opiekuńczych.
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Kwotę w wysokości 40 855 zł  przeznaczono na sfinansowanie wdrożenia w jednostkach 
samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne    58 846 zł

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie około 414 osób korzystających z zasiłków stałych, 
stałych wyrównawczych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne           1 606 085 zł

Do 30 kwietnia 2004 r. wypłacane były zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, 
zasiłki macierzyńskie oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 
W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od 1 maja br. wypłacane są zasiłki stałe, 
okresowe i składki na ubezpieczenia społeczne dla 850 podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze    86 892 zł

W okresie od stycznia do kwietnia wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych  realizował 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wypłacono 149 zasiłków rodzinnych dla dzieci oraz 74 
zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 65 329 zł. 
Pozostała kwota w wysokości 21 563 zł, to wysokość zasiłków wypłaconych funkcjonariuszom 
przez Komendę Miejską PSP. 

Ośrodki Pomocy Społecznej           1 398 951 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Pokryła ona wydatki związane z wynagrodzeniami 
i pochodnymi od wynagrodzeń, a także bieżące wydatki rzeczowe, niezbędne do należytego 
wykonywania zleconych zadań rządowych. 
Ze środków tych pokrywane są  także specjalistyczne usługi opiekuńcze , zgodnie z ustawą 
o ochronie zdrowia psychicznego. W I półroczu 2004 r. tą formą pomocy  zostało objętych 30 
podopiecznych.

Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej 98 311 zł

Wydatki bieżące  - 98 311 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności    98 311 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.
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WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Działalność usługowa 0 zł

Wydatki bieżące – 0 zł

 Zaplanowane w budżecie Miasta środki w wysokości 30 000 zł zostaną przeznaczone w II 
półroczu na utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna 52 435 zł

Wydatki bieżące – 52 435 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację imprezy plenerowej „Spotkanie z kulturą 
europejską pomostem w poznaniu się narodów” (47 000 zł ) oraz na wypłatę wynagrodzeń za 
udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej, a także pokrycie kosztów wykonania 
specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych ( 5 435 zł ).

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ 
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Oświata i wychowanie 87 570 zł

Wydatki bieżące – 87 570 zł

Dotacje zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z 
terenu gmin Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Trzebownisko i Głogów Małopolski, a uczęszczających do  
przedszkoli, znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa.

WYDATKI NA ZADANIA  WŁASNE REALIZOWANE W DODZE 
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO

Pomoc społeczna 24 661 zł

Wydatki bieżące – 24 661 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 2004 roku 3 dzieci skorzystało z tej formy pomocy.
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Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej 50 000 zł

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Środki zostały przekazane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z 
zakresu przeciwdziałania bezrobociu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 605 496 zł

Wydatki bieżące – 605 496 zł

Biblioteki              605 496 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań 
własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego 
porozumienia, finansuje utrzymanie 13 filii miejskich. W ramach tych środków  sfinansowano 
wydatki osobowe i rzeczowe. 


