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CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW 

 

 

 

 

 Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową Nr LIII/45/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. 

przyjęła plan wydatków na 2006 r. w wysokości 521 866 786 złotych. 

W 2006 r. plan został zwiększony o 19 799 693 zł i po korektach wyniósł 541 666 479 zł. 

Z planowanej kwoty wydatkowano 522 680 178,45 zł, co stanowi 96,49% kwoty rocznej, z tego: 

 

Wydatki na zadania własne         482 412 222,14 zł 

 

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej       38 160 311,58 zł 

 

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami  

administracji rządowej                  30 918,98 zł 

 

Wydatki na zadania realizowane w drodze  

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego         2 076 725,75 zł 

 

 

 

 

Wydatki na zadania własne 

 

 

           Plan        Wykonanie  % 

Wydatki bieżące 366 202 505 360 229 514,42 98,37 

 wynagrodzenia i pochodne  211 610 675 210 449 343,57 99,45 

 dotacje 30 731 549 30 681 600,33 99,84 

 obsługa długu  6 468 390 6 323 822,78 97,77 

Wydatki majątkowe 134 666 932 122 182 707,72 90,73 

 dotacje na inwestycje 1 280 000 860 000 67,19 

 

 

 

 

 Wykonanie wydatków w 2006 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 

przedstawia się następująco: 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo               80 469,68 zł 

 

Wydatki bieżące – 80 469,68 zł. 

 

Zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane. Wykonano konserwację rowów na 

osiedlu Słocina, na osiedlu Załęże, w Białej oraz w Zalesiu. Na ten cel wydatkowano 53 000 zł. 

Kwota w wysokości 22 079,37 zł została przeznaczona na sfinansowanie specjalistycznych usług 

weterynaryjnych w zakresie wyłapywania niebezpiecznych zwierząt oraz gotowości do 

świadczenia tych usług.  

Przekazano również kwotę 5 390,31 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 2002 r. 
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Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z 

podatku rolnego izbom rolniczym. 

 

 

Leśnictwo            879,87 zł 

 

Wydatki bieżące – 879,87 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           93 818,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 34 770,00 zł. 

 

Środki zostały przeznaczone na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe. 

 

Wydatki majątkowe – 59 048,00 zł 

 

Linie kablowe śn., nn. i stacji trafo – teren objęty ul. Staroniwską, Stolarską, Kowalską 

 

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano prace projektowe dla I, II i V etapu oraz rozpoczęto ich 

realizację. Zakończono prace projektowe dla III i IV etapu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 

 

 

Transport i łączność                                                                                             102 244 674,35 zł 

 

Wydatki bieżące – 17 845 181,47 zł 

Wydatki majątkowe – 84 399 492,88 zł 

 

Utrzymanie dróg            95 374 492,77 zł 

 

Wydatki bieżące – 17 783 347,76 zł  

 

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

i wewnętrznych takie zadania m.in. jak: 

� zimowe utrzymanie jezdni i chodników     3 032 002,05 zł, 

� utrzymanie zieleni w pasach drogowych                 2 073 340,43 zł, 

� utrzymanie i konserwację oznakowania dróg  

      i sygnalizacji świetlnych       2 006 646,43 zł, 

� bieżące utrzymanie jezdni, chodników i obiektów mostowych  6 956 487,32 zł, 

� remonty ulic, chodników i miejsc postojowych    3 354 016,85 zł, 

� wyburzenie budynku w pasie drogowym ul. Krakowskiej        21 960,00 zł. 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano m. in. bieżące naprawy nawierzchni ulic, 

chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 100 157 m
2

. 

Przeprowadzono remont chodników i nawierzchni ulic: Jagiellońskiej, Langiewicza, Mochnackiego, 

Pułaskiego, Cienistej, Kochanowskiego, Łukaszewicza, Niepodległości, Rycerskiej, Staromiejskiej, 

Krzyżanowskiego, Konopnickiej, Miodowej, Solarza, Partyzantów, 8 Marca, Zelwerowicza, PCK, 

Fircowskiego, Pleśniarowicza, Dymnickiego, Chodkiewicza, Powstańców Styczniowych o łącznej 

powierzchni 56 412 m
2

. 

Program „Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT - Przebudowa ulic 

Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów UE” jest bezpośrednim 
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wsparciem szkoleniowo-technicznym w zakresie zarządzania, kontroli, monitoringu 

i sprawozdawczości projektu realizowanego przez miasto Rzeszów, dotyczącego infrastruktury 

drogowej. 

W ramach programu Pomocy Technicznej SPOT wydatkowano 87 167,47 zł. Środki te 

umożliwiły wprowadzenie nowoczesnych metod aktywnej promocji projektu, zwiększenie liczby 

stanowisk pracy oraz organizację szkoleń tematycznych podnoszących kwalifikacje pracowników, 

zaangażowanych w zarządzanie inwestycją drogową, monitorowanie i kontrolę. 

 

 

Wydatki majątkowe – 77 591 145,01 zł 

 

Zadania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego –Transport (SPO-T) 

 

Projekt pn. „Przebudowa ulic krajowych na terenie Miasta Rzeszowa” realizowany 

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2004 – 2006 obejmuje 

cztery zadania: Modernizację ul. Lwowskiej – Armii Krajowej, Przebudowę Al. Powstańców 

Warszawy – Batalionów Chłopskich, Przebudowę ulic: Witosa – Krakowska oraz wykonanie 

zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. „Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej Nr 4 – 

dostosowanie do wymogów UE”. 

Środki na to przedsięwzięcie pochodzą z dochodów własnych i funduszy Unii Europejskiej. 

 

Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej                  9 724 055,80 zł 

 

W zakresie robót drogowych odtworzono trasę o długości 2,9 km, ustawiono krawężniki o długości 

6 559 m, wykonano obrzeża betonowe, chodniki, podbudowę drogi, warstwę wiążącą i ścieralną. 

Oznakowano drogę pionowo i poziomo.  

Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z Al. Niepodległości, wykonano roboty 

elektryczne, pomiary geodezyjne, badania laboratoryjne i nasadzono krzewy. 

 

Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy  

wraz z mostem przez Wisłok                     9 234 897,21 zł 

 

Wykonano podbudowy, obrzeża, krawężniki oraz warstwy wiążące i ścieralne. 

Dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, oświetlenia, sygnalizacji 

świetlnej oraz sieci teletechnicznej. 

 

Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. W. Witosa                 21 321 468,18 zł 

 

Wykonano roboty związane z przebudową nawierzchni dróg w ul. Krakowskiej i Al. Witosa. 

Przebudowano kanalizację deszczową, sieci energetyczne i oświetlenie, sieci gazowe, 

sygnalizację świetlną, teletechniczną i wodociągową. Przebudowano także zatoki autobusowe oraz 

wykonano trawniki. 

 

Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej 

Nr 4 – dostosowanie do wymogów UE                                                                        119 926,00 zł 

 

W ramach tej inwestycji opracowano raport oddziaływania na środowisko, aktualizację 

dokumentacji projektowej na wykonanie zabezpieczenia przed hałasem – ul. Krakowska (od 

granicy miasta do ul. Dębickiej). 
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Zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR) 

 

Zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

w latach 2004-2006 to: Modernizacja ul. Cieplińskiego – Lisa Kuli, Modernizacja ul. Dąbrowskiego, 

Przebudowa Al. Wyzwolenia (od Okulickiego do Krakowskiej) i Przebudowa ul. Lubelska - 

Marszałkowska. Środki na to przedsięwzięcie pochodzą z dochodów własnych i funduszy Unii 

Europejskiej. 

 

Modernizacja ul. Cieplińskiego – Lisa Kuli                                                                       5 838,43 zł 

 

Zadanie zostało zakończone. Środki przeznaczone na ww. zadanie w 2006 r. zostały 

wykorzystane na promocję projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

 

Modernizacja ul. Dąbrowskiego                    7 593 978,56 zł 

 

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostały na przebudowę kanalizacji deszczowej, 

sieci energetycznej i oświetlenia, sieci gazowej oraz teletechnicznej. Wykonano roboty ziemne, 

podbudowy, krawężniki, obrzeża, zatoki autobusowe, chodniki, nawierzchnie, zieleń w pasach 

drogowych oraz promocję projektu realizowanego w ramach ZPORR. 

 

Przebudowa Al. Wyzwolenia (od ul. Okulickiego do Krakowskiej)     2 035 072,84 zł 

 

Z kwoty tej sfinansowano przebudowę: sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, sieci 

teletechnicznej, wodociągowej, energetycznej i oświetlenia. W ramach robót drogowych wykonano 

roboty ziemne, krawężniki, obrzeża, podbudowy, nawierzchnie, zatoki autobusowe, chodniki oraz 

zieleń w pasach drogowych. 

 

Przebudowa ul. Lubelskiej – Marszałkowskiej                  6 486 318,19 zł 

 

Kwotę tę wydatkowano na przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej, 

energetycznej i oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, zabezpieczenie sieci gazowej niskiego ciśnienia. 

W ramach robót drogowych wykonano: roboty ziemne, krawężniki, obrzeża, podbudowy, 

nawierzchnie, zatoki autobusowe, chodniki, miejsca postojowe. 

 

Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu  

do drogi krajowej Nr 4                                   373 903,53 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, sprawdzono 

warunki techniczne oraz otrzymano postanowienia i decyzje Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 

 

 

Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa 

 

Etap I Ulica Nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej     3 243 414,93 zł 

 

W roku sprawozdawczym wykonano humusowanie skarp, nawierzchnię z betonu asfaltowego, 

ciągi pieszo –rowerowe, umocnienie skarp wlotów i wylotów przy przepustach, umocowanie 

zjazdów i dróg dojazdowych do pól, ustawiono poręcze i bariery ochronne. Ponadto wybudowano 

pompownię wód melioracyjnych, kanalizację deszczową, zasilanie energetyczne pompowni oraz 

tymczasowy przelew awaryjny. Wniesiono także opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. 
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Ponadto wykonano nasadzenia krzewów i drzew oraz dokonano pomiaru hałasu na odcinku, na 

którym zostały zamontowane ekrany. Opracowano także aktualizację dokumentacji budowlanej i 

wykonawczej ekranów. Planowany zakres rzeczowy na 2006 r. został wykonany.  

 

Etap II Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz  

z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków- Przemyśl      7 102 288,94 zł 

 

W roku 2006 zakończone zostały prace wykończeniowe związane z nasadzeniem krzewów, 

ukształtowaniem terenu, skarp i wykopów, malowaniem ekranów akustycznych.  

 

Etap III Ulica Nowoprojektowana odcinek ul. Rzecha 

(od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej)              72 139,06zł 

 

Rozpoczęto prace projektowe związane z wybudowaniem kolektora Φ 2000 o dł. 500 mb od rzeki 

Wisłok do ul. Rzecha, który pozwoli odwodnić ul. Rzecha oraz tereny w rejonie skrzyżowania 

Załęska – Nowoprojektowana – Rzecha. Niewykonanie planu związane było z przedłużającą się 

procedurą związana z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Końcem 2006 r. 

uzyskano pozwolenie na budowę. 

 

 

Pozostałe zadania inwestycyjne 

 

Budowa „Obwodnicy Północnej” – rondo Załęże – etap IIA, węzeł wschodni  

autostrady w granicach miasta – projekt                                                                        718 999,46 zł 

 

Rozpoczęto badania archeologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które ze 

względu na warunki atmosferyczne zostały wstrzymane (częściowo zapłacone). Powierzchnia 

badań to 2 ha, a w 2006 r. wykonano ok. 0,4 ha.  

 

Budowa chodnika przy ul. Księżycowej w Załężu          238 999,14 zł 

 

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono badanie ugięć 

nawierzchni. Wybudowano chodnik z kostki brukowej, krawężniki betonowe, zjazdy. Wykonano 

kanalizację deszczową – kanały z rur PCV, studnie kanalizacyjne, kratki ściekowe. 

  

Budowa chodnika przy ul. Wieniawskiego                      481 875,02 zł 

 

Wykonano roboty drogowe, w tym: podbudowę, nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodnik 

z kostki brukowej, wjazdy i wyjazdy z bram, trawniki. Wykonano także kanalizację deszczową, 

a w ramach niej studzienki ściekowe, studnie rewizyjne i kanały z rur PCV. 

  

Budowa chodnika w ciągu ul. Alfreda Potockiego w Załężu         179 868,35 zł 

 

Wykonano badanie ugięć nawierzchni i dokumentację projektową. W ramach inwestycji 

wybudowano chodniki z kostki brukowej, betonowe krawężniki, zjazdy oraz kanalizację 

deszczową, w tym: kanały z rur PCV, studnie kanalizacyjne i kratki ściekowe.  

 

Budowa chodnika w ciągu ul. Jana Stączka w Załężu                                                 104 955,37 zł 

 

W ramach ww. zadania wykonano chodnik z kostki brukowej, krawężniki betonowe, zjazdy oraz 

kanalizację deszczową, w tym: kanały z rur PCV, studnie kanalizacyjne i kratki ściekowe. 
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Budowa chodnika w ciągu ul. Rocha w Słocinie          278 000,00 zł 

 

Przeprowadzono badanie ugięć nawierzchni. Wybudowano chodnik z kostki brukowej wraz ze 

zjazdami, krawężnik betonowy, obrzeża, zatokę autobusową. Oznakowano pionowo i poziomo 

drogę. Wykonano kanalizację – studnie rewizyjne, kanał z PCV, studzienki ściekowe betonowe 

oraz przykanaliki. 

 

Budowa chodnika w ciągu ul. Słocińskiej w Słocinie                     288 397,75 zł 

 

W ramach inwestycji przeprowadzono badanie ugięć nawierzchni. Wybudowano chodnik wraz ze 

zjazdami z masy bitumicznej, krawężnik betonowy, obrzeże. Wykonano umocnienie rowu płytami 

ażurowymi, oznakowano pionowo i poziomo drogę oraz wykonano roboty kanalizacyjne. 

 

Budowa drogi – połączenie ul. Przemysłowej z ul. Podkarpacką                               25 289,80 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację dokumentacji.  

 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy Trasie Zamkowej w Rzeszowie                   59 506,72 zł 

 

Wykonano 11 szt. ekranów dźwiękochłonnych o wysokości 2,6 m wraz z fundamentem na długości 

40 mb.  

 

Budowa obelisku Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej               50 513,93 zł 

 

W ramach ww. zadania wykonano obróbkę i montaż płyt granitowych na obelisku. Wykonano także 

model gipsowy oraz odlew z brązu popiersia Papieża Jana Pawła II wraz z montażem. Ponadto 

dokonano montażu tablicy pamiątkowej z tekstem, herbami i flagą. 

 

Budowa prawoskrętu z ul. Witosa w ul. Wiktora – projekt                                              10 000,00 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano projekt ww. zadania. 

 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Niepodległości – Mieszka I 

 - dokumentacja                                                                                                              18 910,00 zł 

 

Wykonano dokumentację na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Niepodległości – 

Mieszka I. 

 

Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej opartej na automatycznym pomiarze ruchu na 

skrzyżowaniu Lubelska-Maczka-Wyzwolenia w Rzeszowie                                          68 320,00 zł 

 

W ramach ww. inwestycji wykonano dokumentację techniczną. Zadanie to będzie realizowane 

w ramach II edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach pod patronatem 

Ministerstwa Transportu. 

 

Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej opartej na automatycznym pomiarze ruchu na 

skrzyżowaniu Targowa –Piłsudskiego-Głowackiego w Rzeszowie                               69 540,00 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dokumentacje techniczną. Inwestycja ta jest 

realizowana w ramach II edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach pod 

patronatem Ministerstwa Transportu. 

 

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie – dokumentacja         14 030,00 zł  

 

Opracowano dokumentację na przebudowę zatoki autobusowej. 
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Modernizacja ul. Robotniczej                                               349 241,80 zł 

 

Wykonano badanie ugięć nawierzchni. Technologia wykonania kanalizacji zakładała wykonanie 

studzienek z PCV realizowanych na indywidualne zamówienie. Producenci tej armatury nie przyjęli 

zlecenia z tak krótkim terminem realizacji, dlatego wykonawca aneksował termin umowy.  

 

Modernizacja ul. Kiepury wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem       445 137,60 zł 

 

W roku sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną i badanie ugięć nawierzchni. 

Przeprowadzono roboty drogowe przygotowawcze i ziemne. Położono nawierzchnię z betonu 

asfaltowego, chodnik z kostki brukowej. Wykonano wjazdy i wyjazdy z bram, umocnienie skarp, 

trawniki. Wykonano także kanalizację deszczową – rów kryty.  

 

Połączenie Al. Rejtana z ul. Siemieńskiego wraz z budową mostu – koncepcja                947,33 zł 

 

W trakcie 2006 r. analizowane były na spotkaniach z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa 

i właścicielami sieci różne warianty przebiegu połączenia Al. Rejtana z ul. Siemieńskiego. Po 

wyborze najkorzystniejszego wariantu przystąpiono do opracowywania specyfikacji zamówienia. 

W listopadzie 2006 r. zmieniła się koncepcja na wariant przejścia prawym brzegiem Wisłoka.    

 

Przebudowa skrzyżowania Most Zamkowy – dojazd do ul. Chopina                                      0,00 zł 

 

Wszczęto dwukrotnie postępowanie przetargowe, na które nie wpłynęły żadne oferty. 

 

Przebudowa ul. Dąbrowskiego                                                                                                0,00 zł 

 

Dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. 

 

Przebudowa ul. Dębickiej                                                                                             589 260,00 zł 

 

W ramach przebudowy wykonano 317 m drogi z nawierzchnią asfaltową , chodnik z kostki 

brukowej, wjazdy i wyjazdy z bram, kanalizację deszczową, w tym: studzienki ściekowe, studnie 

rewizyjne i kanały z rur PCV. Opracowanie dokumentacji wymaga zmiany pozwolenia wodno – 

prawnego oraz uzgodnienia II etapu realizacji robót poza założonym do wykonania w 2006 r. 

Procedury związane z powyższą kwestią nie pozwoliły na przekazanie kompletnej dokumentacji. 

Aneksowano termin realizacji umowy w zakresie projektu. Przewidywany termin realizacji zadania 

przypada na III kwartał 2007 r.  

 

Przebudowa ul. Podkarpackiej                                                                                                0,00 zł 

 

Dwukrotnie unieważniono postępowanie z powodu braku ofert. 

 

Przebudowa ul. Strażackiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Granicznej              187,35 zł 

 

Przetarg odbył się 22 listopada 2006 r. Z uwagi na konieczność zwiększenia w budżecie środków 

umowa została podpisana 20 grudnia 2006 r. Plac budowy został przekazany 27 grudnia 2006 r.  

 

Przebudowa ul. Ustrzyckiej wraz z budową przepustu                                                558 588,34 zł 

 

W ramach zadania wykonano drogę o dł. 310 m, roboty ziemne, nawierzchnię z betonu 

asfaltowego, podbudowę, chodnik z kostki brukowej, wjazdy i wyjazdy z bram oraz oświetlenie 

uliczne.  
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Budowa ul. Obszarowej – etap I i II            799 989,18 zł 

 

Wykonano roboty drogowe, w tym: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie z betonu asfaltowego, 

chodniki, ścieżki rowerowe, krawężniki betonowe, umocnienie przeciwskarpy oraz pętlę 

autobusową. Ponadto wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. 

 

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą I i II etap                                                      48 874,40 zł 

 

Długotrwały proces regulacji strony terenowo – prawnej i uzyskania pozwolenia na budowę 

uniemożliwił realizację zadania. Umowa została podpisana 12 grudnia 2006 r. 

 

Budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego                                                                              99 890,00 zł 

 

Opracowano dokumentację na budowę ul. Krzyżanowskiego. 

 

Budowa zjazdu publicznego z ul. Kolbego na parking osiedlowy                                  36 131,03 zł 

 

Wykonano nawierzchnię zjazdu z kostki betonowej, podbudowę z chudego betonu, chodnik 

z kostki brukowej, podbudowę pod chodnik z gruntu stabilizowanego cementem oraz 

zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi. 

 

Inwestycyjne czyny społeczne – ciąg pieszo- jezdny wzdłuż szeregówki Nr 18  

przy ul. Jazowej                62 850,00 zł 

 

Zadanie zostało wykonane i odebrane 29 listopada 2006 r. 

 

Modernizacja ul. Granicznej          1 477 064,70 zł 

 

W ramach modernizacji ulicy wykonano roboty drogowe – podbudowę i nawierzchnię z betonu 

asfaltowego, kanalizację deszczową, w tym: studzienki ściekowe, studnie rewizyjne, kanały z rur 

PCV oraz oświetlenie – lampy i przebudowa kabli ulicznych. 

 

Modernizacja ul. Nowowiejskiej                                                                                   947 436,98 zł 

 

Wykonano kanalizację deszczową – rozebrano podbudowę, rozebrano nawierzchnię, wybudowano 

9 szt. studni rewizyjnych o średnicy 1 200 mm oraz 234 m kanału z rur Hobas o średnicy 1 000 

mm.  

 

Połączenie ul. Żeromskiego z ul. Piłsudskiego                                                                       0,00 zł 

 

Postępowanie przetargowe w 2006 r. zostało unieważnione z uwagi na wartość znacznie 

przewyższającą zapisane na ten cel środki w budżecie Miasta.  

 

Przebudowa ul. Wyspiańskiego i Strzyżowskiej (od ul. Strzelniczej do ul. Dukielskiej) 

 – projekt                                                                                                                        96 380,00 zł 

 

Wykonano projekt przebudowy ul. Wyspiańskiego i Strzyżowskiej. 

 

Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku  

od ul. Wiktora do ul. Strzyżowskiej – projekt                                                                     114,47 zł 

 

W związku z przedłużającym się terminem zakończenia robót kanalizacyjnych niemożliwe było 

rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy.  
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Przebudowa ul. Zelwerowicza (łącznie z wykonaniem oświetlenia)                                        0,00 zł 

 

Przeprowadzono dwie procedury przetargowe, postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.  

 

Budowa ul. Jasińskiego wraz z infrastrukturą                                                             8 690,06 zł 

 

Projekt budowlany i wykonawczy został opracowany. Kategoryczna odmowa właściciela działki na 

umieszczenie wylotu kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę spowodowała konieczność 

opracowania projektu zamiennego. Aktualnie pozyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego dla rozwiązania zamiennego. Odwołanie strony postępowania od wydanej decyzji 

spowodowało, iż została ona uchylona do ponownego rozpatrzenia. Równolegle prowadzona jest 

procedura związana z uregulowaniem stanu prawnego terenu dla potrzeb tej inwestycji. 

 

Budowa ul. 7 KD łączącej osiedle Strzyżowska z ul. Ustrzycką – etap I i II        13 544,66 zł 

 

W celu poprawy gospodarki wodno – ściekowej wykonano 2 studnie z sięgaczami w rejonie dwóch 

posesji, gdyż do tej pory były one ciągle podtapiane przez wody powierzchniowe z uwagi na brak 

odpływu wód w kierunku wcześniej wykonanej kanalizacji deszczowej w trasie ul. 7 KD. 

 

Budowa ul. Króla Władysława Łokietka                                                                         10 000,00 zł                

 

Umowa na ww. zadanie została zawarta, jednak dokumentacja nie mogła być zrealizowana w 2006 

roku.  

 

Budowa ul. Magnolii wraz z uzbrojeniem                                                                                0,00 zł 

 

Nie uzyskano kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę, co uniemożliwiło 

przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w 2006 r. 

 

Budowa ul. Nowosądeckiej wraz z uzbrojeniem i oświetleniem w Rzeszowie      478 817,00 zł 

 

Planowany zakres rzeczowy w zakresie budowy drogi, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, 

chodnika i parkingu został wykonany i odebrany 15 września 2006 r. 

 

Budowa ul. Tkackiej                                                                                                          76 540,00 zł 

 

Roboty są wstrzymane od początku 2006 r. z uwagi na toczące się postępowanie sądowe. Sąd 

wydał wyrok ostateczny 15 listopada 2006 r. W związku z wydłużonym terminem realizacji ww. 

zadania, wykonawca analizuje ponownie wartość inwestycji z uwagi na wzrost kosztów materiałów.  

 

Droga 3KL- połączenie ul. Niemena z Krajobrazową – projekt                                               0,00 zł 

 

Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert.  

 

Droga 6 KDD na os. Ustrzycka – Kantorówka                                                               29 280,00 zł 

 

Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą na drogę wraz z uzbrojeniem 

i oświetleniem. Koszt dokumentacji został sfinansowany z pożyczki udzielonej Miastu przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.  

 

Droga łącząca ul. Panoramiczną z ul. Strzelniczą                                                         14 355,97 zł 

 

Zadanie realizowane jest w ramach pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

Projektant. Pozwolenie na budowę I etapu zostało wydane. W ramach tego etapu wykonano mapy 
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projektowe, dokumentację geologiczno – inżynierską oraz sporządzono wniosek o wydanie decyzji 

dotyczącej uwarunkowań środowiskowych. 

 

Droga na zadaniu Cegielniana III                                                                                   99 474,40 zł 

 

Zadanie zostało wykonane i odebrane 14 grudnia 2006 r. Realizowane było w ramach pożyczki 

udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Geodeci.  

 

Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej                                              3 050,00 zł 

 

Zadanie realizowane jest w ramach pożyczki udzielonej Miastu przez Rzeszowską Spółdzielnię 

Mieszkaniową. Wykonano mapę projektową oraz sporządzono wniosek o wydanie decyzji 

dotyczącej uwarunkowań środowiskowych.  

 

Połączenie ul. Zajęczej z Al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przyrwa 

– dokumentacja                                                                                                                       0,00 zł 

 

14 lipca 2006 r. unieważniono postępowanie przetargowe z powodu ofert przewyższających 

zabezpieczone środki na ten cel. W kolejnym grudniowym postępowaniu otrzymana oferta 

spełniała oczekiwane warunki, co pozwoli zawrzeć umowę na realizację zadania.  

 

Przebudowa  ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK                                   110 898,00 zł 

i budowa ul. Rymanowskiej                           

                                                                                                                      

Zadanie realizowane jest w ramach pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

Projektant. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej dla I i II etapu zadania. 

 

Przebudowa ul. Paderewskiego (od Al. Armii Krajowej do ul. Witolda) dokumentacja           0,00 zł 

 

Trzykrotnie unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. W kolejnym – 

czwartym postępowaniu, w połowie grudnia 2006 r. wpłynęła oferta na realizację ww. zadania. 

Trwa procedura zawierania umowy. 

 

Uzbrojenie terenu Staromieście Północ – budowa drogi  

GT (łączącej ul. Warszawską z ul. Lubelską – etap I)            4 061,20  zł 

 

Uzyskano pozwolenie na budowę. 

 

Uzbrojenie terenu os. Wilkowyja Południe – budowa ulic: Zygmunta I Starego,   

Saskiej, Królewskiej, A. Jagiellonki oraz Warneńczyka      1 259 193,80 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym sfinansowano sieć wodociągową i gazową. W ramach 

prac drogowych wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej, krawężniki betonowe, obrzeże 

betonowe, chodnik i wjazdy z kostki brukowej oraz oznakowano pionowo i poziomo drogę. 

 

Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II  

– budowa ulic Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej  

oraz odwodnienie Kaczeńcowej             50 639,53  zł 

 

W 2006 r. poniesiono wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach technicznych dla 

zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia i odwodnienia ulicy Storczykowej. Umowa na 

dokumentację została zawarta w listopadzie 2006 r., ale do końca roku nie została zrealizowana.  
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Infrastruktura telekomunikacyjna               6 870 181,58 zł 

 

Wydatki bieżące – 61 833,71 zł 

 

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sieci szerokopasmowej przeznaczone były głównie 

na: opłatę za dostawę Internetu, prowizję za obsługę rachunku bankowego, opłatę za utrzymanie 

DOMEN oraz opłatę za energię elektryczną. 

 

Wydatki majątkowe – 6 808 347,87 zł 

 

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej  

ResMan – Etap I           6 805 358,87 zł 

 

Zadanie to realizowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR). Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 75 % wydatków 

kwalifikowalnych. 

Wykonano montaż zespołów anten i urządzeń odbiorczo – nadawczych stacji bazowych i stacji 

abonenckich. Zadanie zakończono i odebrano 14 sierpnia 2006 r. Sieć szerokopasmowa 

przekazana do eksploatacji, zarządzana jest przez Biuro Obsługi Informatycznej 

i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej  

ResMan – Etap II                  2 989,00 zł 

 

Opracowano aktualizację studium wykonalności. 

 

 

Turystyka                 10 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł 

 

Kwota ta została przeznaczona, w formie dotacji celowych, na wspieranie działań w zakresie 

upowszechniania turystyki dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu: 

− Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „ŚLAD”    1 000 zł, 

− Katolicki Klub Sportowy „ALPIN”       1 500 zł, 

− Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego    1 500 zł, 

− Zarząd Środowiskowy AZS        1 000 zł, 

− PTTK O/Rzeszów         5 000 zł. 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa       9 649 256,23 zł 

 

Wydatki bieżące – 3 811 749,36 zł 

Wydatki  majątkowe – 5 837 506,87 zł 

 

 

Różne jednostki obsługi gospodarki  

mieszkaniowej 

- Biuro Gospodarki Mieniem            3 340 300,09 zł 

 

Wydatki bieżące –3 315 319,73 zł 

 

Do zadań Biura Gospodarki Mieniem należy: 

− prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Miasta; 
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− 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, 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, wypłata zwaloryzowanych kaucji 

mieszkaniowych na rzecz osób fizycznych.  

W ramach remontu budynku zaadoptowano sutereny na pomieszczenia biurowe. 

 

Wydatki majątkowe –24 980,36 zł 

 

Zakupy inwestycyjne                  24 980,36 zł 

 

Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego.  

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami         4 967 539,07 zł 

 

Wydatki bieżące – 304 481,19 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 o przetargach zamieszczone w prasie; 

− opłaty za poświadczenia hipoteczne; 

− pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych. 

 

Wydatki majątkowe – 4 663 057,88 zł 

 

Wykupy nieruchomości        4 663 057,88 zł 

 

Nabywanie nieruchomości dla potrzeb Gminy odbywa się w drodze umów cywilno-prawnych, 

w szczególności dotyczy to inwestycji komunalnych, infrastruktury technicznej, regulacji stanów 

prawnych i zasobów gruntowych. 

W roku 2006 wykupiono grunty o powierzchni 56 240 m

2

. Średnia cena nabycia 1m

2

 gruntu na 

terenie Rzeszowa wyniosła 82,90 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m. in. jak: 

− połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Przemysłową – etap II, 

− regulacja ul. Sanockiej, 

− ul. Warneńczyka 
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− III etap ul. Nowoprojektowanej, 

− ul. Strzyżowska, 

− ul. Potokowa, 

− przedłużenie ul. Okulickiego, 

− zjazd z ul. Powstańców Warszawy, 

− układy komunikacyjne, 

− zbiorniki wyrównawcze os. Krakowska, 

− połączenie ul. Panoramicznej ze Strzelniczą, 

− kolektor główny sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego, 

− droga krajowa – obwodnica północna /dojazd do A-4/, 

− droga stanowiąca łączenie pomiędzy ul. Ustrzycką i Mielecką, 

− rozbudowa Domu Kultury OSP – ul. Olbrachta, 

− budowa ul. Wyspiańskiego, 

− przedłużenie ul. Kotuli, 

− ul. Krajobrazowa – droga 3 KL, 

− przebudowa ul. Królewskiej, 

− ul. Borowa – II etap /od ul. Dalekiej do ul. Krzemowej/, 

− modernizacja Al. Wyzwolenia, 

− boczna ul. Powst. Styczniowych, 

− ul. Winogronowa, 

− ul. K. Odnowiciela i Z. Starego, 

− przebudowa ul. Sikorskiego, 

− przebudowa ul. Bieszczadzkiej. 

Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa oraz dokonano regulacji 

stanów prawnych dróg, infrastruktury technicznej, zasobów gruntowych. 

 

 

Pozostała działalność        1 341 417,07 zł 

 

Wydatki bieżące – 191 948,44 zł 

 

Zadania realizowane są przez Biuro Gospodarki Mieniem – 179 334,75 zł 

 

Środki zostały przeznaczone na: 

1) Remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, w których 

w części właścicielem jest miasto      91 167,38 zł 

      Wykonano: 

− odtworzenie dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Krzywoustego 5, 

− remont otoczenia i wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3, 

− pergole przy ul. Lisa Kuli 11, 

− wymianę stolarki okiennej i remont otoczenia w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 2, 

− wymianę stolarki okiennej w budynkach przy Al. Pod Kasztanami, ul. Osmeckiego 55 i 

ul. Podwisłocze 36. 

 

2) Koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych     88 167,37 zł 

Zgodnie z zawartymi umowami o administrowanie lokalami komunalnymi i terenem wokół 

budynków, tj. utrzymanie porządku poprzez sprzątanie chodników, placów, terenów zielonych, 

usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwację urządzeń zabawowych, pergoli, chodników, 

ogrodzeń przekazano środki dla: 

− Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto”, 

− Wspólnoty Mieszkaniowej „Pod Kasztanami”, 

− Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, 

− Wspólnoty Właścicieli przy ul. Chopina 16, 
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− F.U. „Wspólnota” – Marek Lekacz, 

− Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”, 

− Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej, 

− MZBM ROM III i IV. 

 

Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – 12 613,69 zł 

 

Remont obiektów schronowych – 11 786,53 zł 

 

Kwota ta została przeznaczona na remont schronów: 

− w budynku przy ul. B. Westerplatte 1 – wykonano izolację pionową wyjścia ewakuacyjnego; 

− w budynku przy ul. Lenartowicza 41 – wykonano izolację pionową wyjścia ewakuacyjnego; 

− w budynku przy ul. Piłsudskiego 33 – odmalowano wszystkie pomieszczenia schronu. 

Pozostała kwota została przeznaczona na wykonanie i montaż tablic informacyjnych. 

 

Wydatki majątkowe – 1 149 468,63 zł 

 

Budowa drogi pożarowej do budynku przy ul. W. Pola 13  

wraz z przebudową parkingu                                                                                         16 843,77 zł 

 

W ramach tego przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną na wykonanie remontu 

parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszono 

dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – obydwa zostały 

unieważnione z art. 93 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą 

przy ul. Hanasiewicza 20B             132 989,38 zł 

 

Wykonano roboty rozbiórkowe, murowe, zbrojeniowe, a także wewnętrzną instalację gazową, 

wodno – kanalizacyjną, elektryczną i c.o. 

 

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą  

przy ul. Hanasiewicza 20A            687 767,90  zł 

 

Wykonano roboty rozbiórkowe, murowe i zbrojeniowe, wybudowano nowy wiatrołap, wymieniono 

stolarkę okienną, podłoża pod posadzki; wykonano przyłącza wodno – kanalizacyjne, instalacje: 

gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, RTV oraz docieplenie budynku i nową elewację. 

Zadanie zakończone i odebrane w czerwcu 2006 r. 

 

Przebudowa budynku przy ul. Hoffmanowej 23                               264 021,99 zł 

 

Przystosowano pomieszczenia hotelowe na mieszkania socjalne. Wykonano docieplenie budynku, 

remont pokrycia dachu, remont łazienek, wymieniono stolarkę okienną i dźwigi osobowe. Zadanie 

zakończone i odebrane w lutym 2006 r. 

 

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. w budynkach Dąbrowskiego 13 i 15       47 845,59 zł 

 

Zadanie wykonano i odebrano. 
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Działalność usługowa            3 153 236,15 zł 

 

Wydatki bieżące –3 153 236,15 zł 

 

Biura planowania przestrzennego           1 491 533,03 zł 

 

Wydatki bieżące –1 491 533,03 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.  

 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego             124 137,94 zł 

 

Wydatki bieżące –124 137,94 zł 

 

Uchwalonych zostało 7 planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowano i podjęto 16 

uchwał o przystąpieniu do opracowania miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, 

przyjęto zmiany do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Rzeszowa. Prowadzono prace nad 56 projektami planów zagospodarowania, wykonano 

opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków 

finansowych uchwalania planów. 

 

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne            616 721,26 zł 

 

Wydatki bieżące – 616 721,26 zł 

 

Z tego: 

 

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 272 608,96 zł 

 

W ramach prowadzonych inwestycji na terenie miasta Rzeszowa oraz gospodarki zasobami 

miasta sporządzono dokumentacje: 

− projekt podziału nieruchomości pod nowe inwestycje, m.in. regulacje ulic: Spółdzielczej, 

Powstańców Styczniowych, Powstańców Listopadowych, Jaskółczej, Podpromie, Na Skały, 

Górnej, Wieniawskiego, Kwiatkowskiego, Cukierniczej, Szerokiej, Bałuckiego, Ziołowej, 

Wyzwolenia, Towarowej, Ornej, Szerokiej, Strażackiej, Podmiejskiej, Smolarskiej, 

Nowowiejskiej; 

− geodezyjno-prawną dotycząca regulacji stanów prawnych, dokumentacji do przetargu, 

trwałe zarządy, ustalenie prawa do zwrotu, zamiana nieruchomości, ustanowienie 

służebności przejazdu i przechodu; 

− inne usługi geodezyjne takie m. in. jak wznowienie granic, stabilizacja granic, 

rozgraniczenie, aktualizacja mapy – teren ul. Królewskiej i ul. Jagiellonki, wypisy 

z ewidencji gruntów. 

 

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 344 112,30 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, 
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− opracowanie projektu osnowy poziomej i pionowej. 

 

 

Cmentarze                 920 843,92 zł 

 

Wydatki bieżące – 920 843,92 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.  

W ramach prac remontowych wykonano: 

− przebudowę zabytkowego drzewostanu na cmentarzu Pobitno, 

− remont alejek, 

− remont schodów łączących alejki asfaltowe na cmentarzu Wilkowyja, 

− remont ogrodzenia cmentarnego przy ul. Zielonej. 

 

 

Informatyka           217 800 zł 

 

Wydatki majątkowe – 217 800 zł  

 

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej  

ResMan – Etap I                                                                                           217 800 zł 

 

Sieć została uruchomiona i odebrana 14 sierpnia 2006 r. 

Płatność nastąpiła z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie ww. zadania.  

 

 

Administracja publiczna        26 741 263,08 zł 

 

Wydatki bieżące –26 209 809,84 zł 

Wydatki majątkowe –531 453,24 zł 

 

Rada Miasta                  643 988,09 zł 

 

Wydatki bieżące – 643 988,09 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            22 617 958,99 zł 

 

Wydatki bieżące –22 086 505,75 zł 

 

W ramach powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 

pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r, odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym 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, pieczęci urzędowych, prenumerata prasy i czasopism; opłaty: 

licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, centrali telefonicznej, świadczenia 

komunalne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie; koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw 
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samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego i urządzeń RTV, wynajmu lokali, 

administrowania lokalami, biletów MPK dla pracowników UM, napraw i konserwacji sprzętu, 

utylizacji odpadów niebezpiecznych.  

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 – 531 453,24 zł 

 

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta            505 055,24 zł 

 

Środki te przeznaczono m. in. na: 

− zakup programów: do ewidencji umów dotyczących odpadów komunalnych, „Nero Burning 

Rom 6” w celu wykonywania kopii bezpieczeństwa danych; „Fine Leader 7” do odczytu 

tekstów zapisanych w programach graficznych; „Nawigator Professional”; „PdfFactory” do 

tworzenia dokumentów w formacie PDF; „Infran View” do przeglądania zdjęć zapisanych w 

różnych formatach; „Remote Administrator” program pomocniczy umożliwia dostęp przez 

sieć do systemu operacyjnego komputera; „Bad Copy Pro” do odzysku danych 

z uszkodzonych nośników; „Alkohol 12” wspomaga wykonywanie kopii bezpieczeństwa 

danych na dyskach kompaktowych; „Aprobat 7 Standard”; „Suse Server” zainstalowany na 

serwerze poczty elektronicznej; „Toad” usprawniający obsługę relacyjnych baz danych; 

„SQL Nawigator”, „IntraWeb for Borland” wspomagają administrowanie baz danych; Kiwi 

Syslog Demon do przegladania dziennika zdarzeń serwerów; Microsoft Proofing Tools 

2003 do usprawniania tłumaczeń; Paint Shop Pro X PL do obróbki plików graficznych; 

Eden Pro umożliwia naliczanie i rozliczanie dofinansowań; Astro ASG Secure Email 

zabezpiecza pocztę.; 

−  zakup 65 zestawów komputerowych stacjonarnych, 2 komputerów przenośnych oraz 

2 drukarek sieciowych; 

− rozbudowę i modernizację sieci teleinformatycznej,  

− zakup i montaż nowej klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowi i pomieszczeniach 

przyległych. 

 

Zakupy inwestycyjne                 26 398,00 zł 

 

Zakupiono ściankę wystawienniczą wraz z trybuną do promocji Miasta oraz kserokopiarkę. 

 

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego          770 819,79 zł 

 

Wydatki bieżące –770 819,79 zł 

 

Ze środków zaplanowanych na ten cel sfinansowano m. in.: 

− zakup obrazów, jako upominków związanych z Rzeszowem, 

− zakup albumów i innych przedmiotów wręczanych jako upominki przy oficjalnych 

spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa, 

− zakup książek, planów miast, czasopism i innych przedmiotów dla potrzeb reprezentacji 

miasta, 

− koszty wykonania kalendarzy, znaczków z herbem Rzeszowa, plakietek z metaloplastyki 

z godłem państwowym, herbem Rzeszowa oraz herbami miast partnerskich, koszulek 

bawełnianych z symbolem miasta oraz wydruk folderów informacyjnych o Rzeszowie, 

− koszty publikacji promocyjnych i informacyjnych o mieście zamieszczanych 

w czasopismach oraz periodykach informacyjnych, 
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− organizację stoiska Rzeszowa podczas targów turystycznych, 

− opłaty za udział Miasta w konkursach i certyfikatach (m.in. Gmina Fair Play, Ekorozwój, 

Inwestuj w Kapitał Ludzki, budowa Roku Podkarpacia, Godło Teraz Polska). 

− dotacje celowe na zadania z zakresu promocji Miasta – 60 000 zł.  

 

 

Pozostała działalność             2 708 496,21 zł 

 

Wydatki bieżące –2 708 496,21 zł 

 

Z tego m.in. 

 

Współpraca zagraniczna                                                                            209 558 ,47 zł 

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak: 

− prowadzenie punktu informacji turystycznej w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka 

w związku z połączeniem lotniczym Rzeszów – Londyn, 

− zakup drobnych upominków i kwiatów dla członków delegacji zagranicznych oraz artykułów 

spożywczych na spotkania z delegacjami zagranicznymi z Grecji, Węgier, Niemiec, 

Rumunii, 

− organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji 

zagranicznych (noclegi, posiłki, zakwaterowanie, udział w imprezach), 

− organizacja imprez o charakterze międzynarodowym, 

− organizacja pobytu w Rzeszowie chóru oraz grupy młodzieży z partnerskiego miasta 

Lamia, 

− koszty uczestnictwa w imprezach zagranicznych (festiwale, międzynarodowe spotkania 

młodzieży, koncerty, występy artystyczne, zawody itp.) zespołów artystycznych i klubów 

sportowych, 

− wydatki związane z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta. 

 

Zadania związane z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej          71 509,40 zł 

 

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie współpracy z gminami Unii Europejskiej w celu 

realizacji wspólnych projektów, pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w Krajowym 

Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych oraz zakup folderów, książek, czasopism 

i innych materiałów informacyjnych związanych z problematyką Unii Europejskiej. Pokryto również 

koszty szkolenia pracowników, tłumaczeń oraz koszty funkcjonowania Gminnego Centrum 

Informacji (materiały biurowe, szkolenia, naprawy sprzętu). 

 

Rejestracja pojazdów                                                                            2 006 389,18 zł 

 

W ramach tego zadania sfinansowano  zakup tablic rejestracyjnych i druków. 

 

Stowarzyszenia                                                                                         240 325,29 zł 

 

Są to składki na: 

 

− Związek Miast Polskich      27 893,09 zł, 

− Związek Powiatów Polskich      11 126,00 zł, 

− Stowarzyszenie Zdrowych Miast       3 497,00 zł, 

− Unia Metropolii Polskich      60 000,00 zł, 

− Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  15 893,50 zł, 

− Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES  58 319,30 zł, 

− Związek Komunalny „Wisłok”     63 596,40 zł. 
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Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta                        13 000,00 zł 

 

Dotacja została przekazana dla Klubu Federacji Konsumentów na dofinansowanie projektu pn. 

„Kształtowanie świadomości konsumenckiej w sferze sprzedaży towarów i usług oraz pomoc 

w dochodzeniu słusznych roszczeń konsumenckich”. 

 

Rewitalizacja obszarów miejskich                 15 286,60 zł 

 

Środki zostały wydatkowane na opracowanie Studium wykonalności dla projektu pn. „Rewitalizacja 

obszarów miejskich w Rzeszowie – etap I” stanowiącego załącznik do wniosku aplikacyjnego 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006. 

 

Szkolenia językowe i multimedialne – szansą na podniesienie  

kwalifikacji zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych             54 545,73 zł 

 

Jest to projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego. Poniesione koszty realizacji projektu pokryły przede wszystkim: zakup sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem, wyposażenie biurowe, materiały biurowe, koszty usług 

telekomunikacyjnych, realizację szkoleń oraz wynagrodzenia pracowników. 

 

Pozostałe wydatki                                                                                             97 881,54 zł 

 

Są to koszty postępowania sądowego oraz opłaty sądowe. 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   3 232 615,24 zł 

 

Wydatki bieżące – 3 072 128,35 zł 

Wydatki majątkowe –160 486,89 zł 

 

Komendy powiatowe Policji             310 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące –310 000 zł 

 

Dotacja w kwocie 300 000 zł została przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na 

zorganizowanie dodatkowych patroli w mieście oraz 10 000 zł na zakup paliwa do samochodów. 

 

Ochotnicze straże pożarne                  43 596,67zł 

 

Wydatki bieżące –43 596,67 zł 

 

Kwotę tę wydatkowano na zakup wyposażenia dla strażaków, energii elektrycznej, węgla do 

ogrzewania budynku. Pokryto koszty związane z naprawą motopompy oraz z wykonaniem badań 

technicznych pojazdu i badań okresowych strażaków OSP Wilkowyja i Zalesie. 

Opłacone zostały składki z tytułu ubezpieczenia członków OSP.  

 

Obrona cywilna                  62 696,59 zł 

 

Wydatki bieżące –16 209,70 zł 

 

Ze środków tych sfinansowano utrzymanie i konserwację systemu alarmowego Miasta Rzeszowa 

oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej. 

 

Wydatki majątkowe – 46 486,89 zł 
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Budowa radiowej sieci łączności zarządzania Prezydenta Miasta Rzeszowa  

– zakupy inwestycyjne                 18 476,90 zł 

 

Zakupiono i zamontowano urządzenia do radiowej sieci zarządzania Prezydenta Miasta 

Rzeszowa.  

Zakupy inwestycyjne                  28 009,99 zł 

 

Środki te zostały przeznaczone na zakup i montaż dwóch syren alarmowych oraz trzech zestawów 

komputerowych i jednego notebooka. 

 

 

Straż Miejska               2 714 221,98 zł 

 

Wydatki bieżące –2 665 221,98 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, 

prenumerat czasopism. 

 

Wydatki majątkowe – 49 000,00 zł 

 

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej      49 000,00 zł 

 

Zakupiono dwa samochody dla potrzeb jednostki. 

 

 

Pozostała działalność               102 100,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 37 100 zł 

 

Jest to opłata za prawo korzystania z częstotliwości radiowych wykorzystywanych do przesyłu 

obrazu z punktów monitoringu w postaci cyfrowej. 

 

Wydatki majątkowe – 65 000 zł 

 

Monitoring ulic Miasta Rzeszowa          65 000 zł 

 

Środki zostały przeznaczone na instalację punktu monitoringu w Przedszkolu nr 18 oraz na 

skrzyżowaniu ulic: Króla Kazimierza – Baldachówka. Ponadto doposażono istniejące punkty przy 

ul. Targowej 1, Komendy Miejskiej Policji, Ofiar Katynia II Komisariat Policji. 

 

 

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych  

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz  

wydatki związane z ich poborem          226 431,91 zł 

 

Wydatki bieżące –226 431,91 zł 
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Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych        226 431,91 zł 

 

Wydatki bieżące –226 431,91 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         6 323 822,78 zł 

 

Wydatki bieżące –6 323 822,78 zł 

Obsługa długu – 6 323 822,78 zł 

 

Środki te pokryły, przypadające do spłaty w 2006 r, odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych 

kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 

 

Różne rozliczenia           10 840 052,81 zł 

 

Wydatki bieżące –9 079 052,81 zł 

Wydatki majątkowe – 1 761 000 zł 

 

Różne rozliczenia finansowe           9 675 994,81zł 

 

Wydatki bieżące –7 914 994,81 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. 

 

Wydatki majątkowe – 1 761 000 zł 

 

Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. – program poprawy wody  

pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej                 151 000 zł 

 

Środki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPWiK Rzeszów 

z przeznaczeniem na program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej. 

 

Wniesienie wkładu do RGK Sp. z o.o. – budowa budynku komunalnego 

przy ul. Strzelniczej                                                1 500 000 zł 

 

W ramach tego przedsięwzięcia uzyskano 59 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni 

użytkowej 2 448 m

2

. 

 

Wniesienie wkładu do RGK Sp. z o.o. – budowa przystanków             100 000 zł 

 

Wybudowano 25 wiat przystankowych. 

 

Objęcie udziału w Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z.o.o.   10 000 zł 
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Kwota ta została przekazana na rachunek wydatków niewygasających, z uwagi na trwającą 

procedurę zmierzającą do objęcia przez Miasto udziałów w Spółce. 

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów        1 164 058,00 zł 

 

Wydatki bieżące –1 164 058,00 zł 

 

Jest to kwota wpłaty, do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów 

za 2006 r. 

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                193 744 634,00zł 

 

Wydatki bieżące – 189 073 276,35 zł 

Wydatki majątkowe – 4 671 357,65 zł 

 

Szkoły podstawowe i gimnazja         72 323 734,36 zł 

 

Wydatki bieżące –71 058 357,10 zł 

 

W naszym mieście funkcjonuje 20 szkół podstawowych i 13 gimnazjów. Naukę w tych szkołach 

pobierało 14 821 uczniów w 594 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 2006 r. wydatkowano 2 378 737,53 zł. Do 

ważniejszych zadań remontowych należy zaliczyć wymianę stolarki okiennej, remont łazienek, 

instalacji c.o. i remonty dachów.  

Szczegółowy wykaz zadań remontowych wykonanych w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych przedstawia tabela Nr 8. 

 

Na terenie Rzeszowa znajdują się 2 niepubliczne szkoły podstawowe 3 gimnazja niepubliczne o 

uprawnieniach szkół publicznych. Funkcjonują również: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli 

Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek oraz  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, które otrzymują 

na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom ponoszonym przez gminę na 1 ucznia. 

Do tych szkół uczęszczało 745 uczniów. Miasto przekazało na bieżące funkcjonowanie środki w 

wysokości 3 107 664 zł.  

 

Wydatki majątkowe – 1 265 377,26 zł 

 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10,  

ul. Dominikańska w Rzeszowie                                        20 130,00 zł 

 

Opracowano projekt budowlany. 

 

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c                                           195 607,56 zł 

 

Wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym oraz stolarkę okienną. 

Zadanie zakończono i odebrano w sierpniu 2006 r. 

 

Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 28                        5 000,00 zł 
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Zamontowano kamery wewnątrz i na zewnątrz obiektu. 

 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17                                                     176 343,69 zł 

 

Wymieniono stolarkę okienną, posadzkę na sali gimnastycznej i zapleczu, wymalowano 

pomieszczenia oraz wykonano wentylację. Zadanie zakończono i odebrano 1 września 2006 r. 

  

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 19                                                       49 825,54 zł 

 

Wymieniono stolarkę okienną. Zadanie odebrano w sierpniu 2006 r. 

 

Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 - Słocina                  286 176,65 zł 

 

Została opracowana dokumentacja projektowa dachu oraz docieplenia elewacji szkoły. 

Przebudowano dach nad pierwszym segmentem budynku. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 2              10 800,00 zł 

 

Środki  wydatkowano na zakup taboretu gazowego i wyparzacza. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 10             57 942,00 zł 

 

Ze środków otrzymanych z PFRON na realizacje projektu pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie 

publicznej” zakupiono wyposażenie w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

Zakupy inwestycyjne w  Szkole Podstawowej Nr 11               6 453,80 zł 

 

Środki przeznaczono na zakup wyparzacza.  

 

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 12               7 000,00 zł 

 

Zakupiono bemar i taboret gazowy dla potrzeb szkoły. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 23             19 915,37 zł 

 

Środki przeznaczono na zakup patelni elektrycznych oraz dwóch pomp do centralnego 

ogrzewania. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 25           28 000,00 zł 

 

Kwotę tę przeznaczono na zakup wyparzaczki do naczyń, chłodni, kotła elektrycznego i maszyny 

do rozdrabniania warzyw. 

 

Zakupy inwestycyjne w  Szkole Podstawowej Nr 28             7 400,00 zł 

 

Środki przeznaczono na zakup patelni elektrycznej.  

 

Budynek Gimnazjum Nr 9, ul. Orzeszkowej 8a                                                           284 665,09 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła przygotowała dokumentację projektową. 

W ramach prac budowlanych wykonano roboty demontażowe obróbek blacharskich, pokrycia 

z papy, czapek kominowych oraz przemurowania kominów. Wybudowano nowy dach drewniany, 
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dwuspadowy, kryty blacho-dachówką. Planowany zakres prac został zakończony i odebrany 

7 września 2006 r. 

 

Instalacja kolektorów słonecznych – pływalnia „Karpik”                    13 664 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2007 r. 

 

Instalacja kolektorów słonecznych – pływalnia „Muszelka”                            13 664 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2007 r. 

 

Instalacja monitoringu w Gimnazjum Nr 6                        20 992,54 zł 

 

Zamontowano kamery wewnątrz i na zewnątrz obiektu. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 4                   7 797,02 zł 

 

Środki te wydatkowano na zakup dwóch szaf chłodniczych. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 9                24 000,00 zł 

 

Zakupiono piec do ogrzewania hali tenisowej. 

 

Zagospodarowanie terenu w rejonie Gimnazjum Nr 5 – wykonanie ogrodzenia                30 000 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano 34 mb ogrodzenia oraz bramę o konstrukcji 

stalowej. Zadanie zakończono i odebrano 14 listopada 2006 r. 

 

 

Szkoły specjalne: podstawowe, gimnazja i ponadpodstawowe                 5 257 865,41 zł 

 

Wydatki bieżące – 5 257 865,41 zł 

 

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, przysposabiają młodzież do pracy zawodowej.  

Naukę w tych szkołach pobierało 412 uczniów w 42 oddziałach, średnio w oddziale uczyło się  

10 uczniów  

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła  wydatki osobowe  i rzeczowe. 

Na remonty tych szkół wydatkowano 57 500 zł. Wykonano m.in. remont budynku w Zespole Szkół 

Specjalnych oraz remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. 

Szczegółowy wykaz zadań remontowych wykonanych w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych przedstawia tabela Nr 8. 

 

 

Szkoły ponadgimnazjalne                                                  85 797 377,15 zł 

 

Wydatki bieżące –84 652 830,47 zł 
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Szkoły ponadpodstawowe 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 funkcjonują: liceum 

ogólnokształcące, liceum profilowane, szkoły zawodowe, szkoły dla dorosłych 

� Centrum Kształcenia Praktycznego, 

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

technika uzupełniające, zasadnicze szkoły zawodowe), 4 licea ogólnokształcące,  

8 liceów profilowanych, 4 szkoły policealne i pomaturalne. 

W szkołach młodzieżowych uczyło się 16 853 uczniów w 510 oddziałach a w szkołach dla 

dorosłych 1 478 osób w 37 oddziałach. 

W Rzeszowie funkcjonują również 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych 

Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych 

W szkołach tych uczyło się 1 297uczniów w 55 oddziałach. 

Środki wykorzystane zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. 

Na remonty wydatkowano 2 691 759,82 zł. 

Do ważniejszych zadań remontowych wykonanych w 2006 roku należy zaliczyć: remonty elewacji 

budynków, remonty łazienek, sal gimnastycznych pomieszczeń lekcyjnych, budynków, dachów 

oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 

Szczegółowy wykaz zadań remontowych wykonanych w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych przedstawia tabela Nr 8. 

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

publicznych. W 2006 r. otrzymały one dotacje celowe na łączną kwotę 5 380 870 zł.  

Szczegółowy wykaz dotowanych szkół i kwot dotacji przedstawia tab. Nr 17. 

 

Wydatki majątkowe –1 144 546,68 zł 

 

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-Maja          385 679,91 zł 

 

Zakończono roboty budowlane sali gimnastycznej, przebudowano centralne ogrzewanie oraz 

wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zadanie odebrano w II półroczu 2006 r. 

  

Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

wraz z otoczeniem              225 482,54 zł 

 

Wykonano ciąg pieszo – jezdny, podbudowę pod boisko ze sztuczną nawierzchnią, fundamenty 

pod ogrodzenie boiska, oświetlenie, chodniki z kostki brukowej oraz ciek wodny wzdłuż budynku. 

Zadanie zakończono i odebrano 30 sierpnia 2006 r. 

 

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych                                   5 124,00 zł 

 

Opracowano koncepcję sali gimnastycznej. Termin realizacji zadania ustalono na 12 marca 2007 r. 

 

Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Spożywczych           19 889,66 zł 

 

Zamontowano kamery wewnątrz i na zewnątrz obiektu. 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych                         12 067,80 zł 

 

Wykonano remont instalacji c.o. Zadanie zostało zakończone i odebrane. 

 

Projekt budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych                 10 980,00 zł 
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Opracowana została koncepcja budynku dydaktycznego.  

 

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Gospodarczych             9 000,00 zł 

 

Kwotę tę przeznaczono na zakup zmywarki dla potrzeb gospodarstwa pomocniczego. 

 

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15                      387 236,48 zł 

 

Wykonano zewnętrzną i wewnętrzną izolację ścian piwnic, położono tynki, posadzki, instalację 

elektryczną oraz wymieniono drzwi wewnętrzne. Zadanie zakończono i odebrano 23 października 

2006 r. 

 

Modernizacja elewacji i węzła c.o. wraz z instalacją w Zespole Szkół Plastycznych    43 298,28 zł 

 

Wykonano elewację wraz z dociepleniem ścian budynku internatu od strony południowej 

i zachodniej. Zadanie zakończono i odebrano 30 września 2006 r. 

 

Monitoring sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie        17 647,79 zł 

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zamontowany został monitoring sali wystawienniczej. 

 

Zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1          16 000,00 zł 

 

Kwota ta została wydatkowana na zakup instrumentów muzycznych do ww. placówki oraz 

przeprowadzono remont fortepianów. 

 

Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego          12 140,22 zł 

 

Środki te przeznaczone zostały instalację monitoringu w ww. placówce. 

 

 

Przedszkola          26 271 269,95 zł 

 

Wydatki bieżące –24 009 836,24 zł 

 

Na terenie miasta funkcjonują 33 przedszkola miejskie. Z miejsc w tych placówkach korzystało 

około 3 764 dzieci w 154 oddziałach. 

Kwota 21 799 187,75 zł pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. 

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 1 266 489,49 zł.  

Do ważniejszych zadań wykonanych w 2006 r. należy zaliczyć remonty instalacji c.o, sanitarnych, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty pomieszczeń kuchennych i łazienek,  

Szczegółowy wykaz zadań remontowych wykonanych w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych przedstawia tabela Nr 8. 

W mieście funkcjonują także 4 przedszkola niepubliczne i 1 publiczne, do których uczęszczało 255 

dzieci. Na dotacje dla tych placówek przeznaczono kwotę 944 159,00 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 – 2 261 433,71 zł 

 

Budowa przedszkola na os. Kotuli (w rejonie ul. Strzyżowskiej)                          2 080 385,99 zł 
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Wybudowano przedszkole z pełnym wyposażeniem i infrastrukturą techniczną, zagospodarowano, 

place zabaw wraz z ogrodzeniem. Zadanie zakończono i odebrano 4 września 2006 r. 

 

Modernizacja Przedszkola Nr 10, ul. Staroniwska 45                 90 643,15 zł 

 

Wykonano dach wraz z instalacją odgromową. Zadanie odebrano 25 listopada 2006 r. 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 5,             12 461,08 zł 

 

Środki wydatkowano na zakup trzonu kuchennego. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 8,                           4 050,71zł 

 

Środki wydatkowano na zakup zmywarko-wyparzacza. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 11,               6 496,24 zł 

 

Zakupiono patelnię elektryczną. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 12,               6 500,00 zł 

 

Zakupiono patelnię elektryczną. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 15               6 500,00 zł 

 

Środki wydatkowano na zakup zmywarko-wyparzacza. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 23                           6 499,98 zł 

 

Środki te przeznaczono na zakup zmywarko-wyparzacza.  

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 29              10 717,70 zł 

 

Kwota została przeznaczona na zakup zmywarko – wyparzacza i patelni elektrycznej. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 32             15 000,00 zł 

 

Środki wydatkowano na zakup trzonu kuchennego. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 37              11 000,00 zł 

 

Zakupiono młynek koloidalny oraz zmywarko – wyparzacz. 

 

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 42              11 178,86 zł 

 

Z kwoty tej sfinansowano zakup kuchni gazowej. 

 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         1 075 310,80 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 075 310,80 zł 

 

Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne przy 14 szkołach podstawowych. 

Uczęszczało do nich 434 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 110 493,00 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               146 926,84 zł 

 

Wydatki bieżące –146 926,84 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. 

 

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             485 859,89 zł 

 

Wydatki bieżące –485 859,89 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            2 236 289,60 zł 

 

Wydatki bieżące –2 236 289,60 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 oraz wydatki  na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. 

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

programów:„Leonardo da Vinci” i „Socrates- Comenius”, Program Młodzież Akcja 1 – Wymiana 

Młodzieży.  

 

 

Gospodarstwa pomocnicze              150 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 150 000 zł 

 

Przyznana dotacja przedmiotowa dla Pływalni „Karpik” stanowiła dofinansowanie do koszów 

utrzymania i funkcjonowania tego obiektu. 

 

 

Ochrona zdrowia                    6 504 375,20 zł 

 

Wydatki bieżące – 4 033 199,53 zł 

Wydatki majątkowe –2 471 175,67 zł 

 

Szpitale ogólne              1 485 828,03zł 

 

Wydatki majątkowe –1 485 828,03 zł  

 

Budowa hydroforni wody dla Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska        199 151,75 zł 
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Wykonano fundamenty pod zbiorniki wodociągowe 2x200m
3

 oraz zasilanie energetyczne od stacji 

trafo do hydroforni. Postawiono budynek hydroforni w stanie surowym zamkniętym. Wartość 

zadania wg umowy wynosi 1 149 131,82 zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 

29 września 2008 r. 

 

Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakupy sprzętu i aparatury medycznej        700 000,00 zł 

 

Środki przekazano w formie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Zakupiono m.in. 

zespół baterii akumulatorowych, płuczkę-dezynfektor S-421-L3C, narzędzia do operacji 

laparoskopowych, autoklaw parowy, aparat interdynamik, ultradźwiękowy detektor przepływu – 

UDP, lampę Wooda. 

 

Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego                                419 999,96 zł 

 

Zaadoptowano pomieszczenia, wybudowano szyb windowy dla potrzeb „PROMORTE”. Zadanie 

wykonano i odebrano 30 listopada 2006 r. 

  

Wykonanie elewacji z dociepleniem budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie     166 676,32 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano elewację dwóch ścian wraz z dociepleniem, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie, instalację odgromową. Zakres 

rzeczowy planowany na 2006 r. został wykonany. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 

koniec czerwca 2007 r. 

 

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę Regionalnego 

Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie                     0,00 zł 

 

Zgodnie z podpisaną umową Miasto miało przekazać środki na konto budżetu Województwa po 

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o konieczności zapłaty za dokonane zamówienia wraz z 

dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu. W 2006 r. nie wpłynęło takie zawiadomienie, a 

tym samym wydatek z budżetu miasta nie został zrealizowany.  

 

Lecznictwo ambulatoryjne                882 622,46zł 

 

Wydatki majątkowe –882 622,46 zł 

 

Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakupy sprzętu i aparatury medycznej       130 000,00 zł 

 

Środki przekazano w formie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb przychodni 

miejskich. Zakupiono m.in. sondę USG, stoły ciemniowe z szufladami światłoszczelnymi, narzędzia 

do operacji laparoskopowych, nagatoskop dwuklapkowy, aparat do kriochirurgii. 

 

Modernizacja dachu budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1                     187 581,10 zł 

 

Wyremontowano dach – wymieniono papę asfaltową na termozgrzewalną, z częściową naprawą 

podłoża. Zadanie zostało zakończone i odebrane 14 września 2006 r. 

 

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1                                                                17 080 zł 

 

W grudniu 2006 r. w ramach przetargu został wybrany wykonawca zadania.  

 

Modernizacja  Przychodni Specjalistycznej Nr 3          387 580,14 zł 
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Wykonano dokumentację techniczną. Przeprowadzono remont parkingu – 218 m
2

, drogi 

dojazdowej – 576 m
2

, chodników – 263 m
2

 oraz wykonano 29 mb kanalizacji deszczowej. Zadanie 

zakończono i odebrano 30 listopada 2006 r. 

 

Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. w Przychodni Specjalistycznej Nr 3                         160 381,22 zł 

 

Wykonano remont węzła c.o. i c.w.u. Wymieniono stolarkę okienną, drzwi wejściowe oraz ułożono 

glazurę na posadzkach i ścianach. Zadanie zakończono i odebrano 14 listopada 2006 r. 

 

 

Programy polityki zdrowotnej              251 190,11 zł 

 

Wydatki bieżące – 251 190,11 zł 

 

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki sfinansowano takie 

przedsięwzięcia jak: 

− 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 maja do grudnia wykonano łącznie 911 badań; 

− program profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych; 

− program profilaktyki raka jelita grubego; 

− program szczepień przeciw grypie; 

− program profilaktyki schorzeń grzybiczych, w tym grzybicy stóp; 

− program pn. „Wczesne wykrywanie i leczenie cukrzycy typu II”; 

− badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych. 

 

 

Zwalczanie narkomanii                 20 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące –20 000,00 zł 

 

Środki te przekazane zostały, w formie dotacji, dla stowarzyszeń realizujących profilaktyczne 

programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży. 

Na ten cel przekazano 20 000,00 zł, z tego dla: 

− Stowarzyszenia Inicjatyw Pedagogicznych  „Pomoc ”              4 000,00 zł 

− Stowarzyszenia „Pomost”                   9 000,00 zł 

− Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”  7 000,00 zł. 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi            3 157 751,53 zł 

 

Wydatki bieżące –3 157 751,53 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. 

Dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

realizowane przez Rady Osiedli, promujące organizację imprez bezalkoholowych, popularyzację 

aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. 

 

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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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. 

 

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Centrum Profilaktyki i i Terapii   379 050,00 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 szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu miasta 

Rzeszowa. Program zrealizowano w 59 szkołach i objęto nim 9 385 uczniów.  

 

Dofinansowanie, w formie dotacji celowych, świetlic dziecięcych realizujących programy 

profilaktyczne i socjoterapeutyczne 

 

Na ten cel przekazano 600 000,00  zł , z tego dla: 

− Fundacji „Wzrastanie”       174 300,00zł 

− Fundacji „Nowe życie”       27 500,00 zł 

− Stowarzyszenia B-4        31 400,00zł 

− Stowarzyszenia Rodzin Katolickich       65 600,00 zł 

− Stowarzyszenia „Karan”                105 400,00 zł 

− Stowarzyszenia Inicjatyw Pedagogicznych „Pomoc”   30 000,00 zł 

− Stowarzyszenia Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” 30 000,00 zł 

− Parafii p.w. Chrystusa Króla       39 000,00 zł 

− Parafii Św. Judy Tadeusza       34 800,00 zł 

− Parafii p.w. MB Saletyńskiej       32 000,00 zł 

− Parafii p.w. Błogosławionej Karoliny      30 000,00 zł; 

 

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 na ten cel przeznaczono kwotę 744 997,07 zł, z tego: 
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− Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Dwójka”      4 000,00 zł 

− Rzeszowski Klub Tenisowy ABC      3 000,00 zł 

− Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń”      8 000,00 zł 

− Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia”     4 000,00 zł 

− Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Siatkowej     5 000,00 zł 

− Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej    8 000,00 zł 

− Uczniowski Klub Sportowy – TKKF „Siódemka”             15 000,00 zł 

− Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”              16 000,00 zł 

− Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”      3 000,00 zł 

− Klub Sportowy „Junak” Słocina                 12 000,00 zł 

− Klub Sportowy „Korona” Rzeszów      4 000,00 zł 

− Zarząd Środowiskowy AZS                10 000,00zł 

− Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”      6 000,00 zł 

− Akademicki Klub Sportowy „Resovia”              17 000,00 zł 

− Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy     5 000,00 zł 

− UKS „Set” przy Zespole Szkół Gospodarczych    8 999,89 zł 

− Rzeszowski Klub Badmintona      4 000,00 zł 

− ZHP Komenda Hufca Rzeszów       2 400,00 zł  

− Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter”              20 000,00 zł 

− UKS „Slalom”                  21 997,18 zł 

− Zakładowy Klub Sportowy „Stal” Rzeszów            132 500,00zł 

− Rzeszowskie Towarzystwo Tenisowe     7 000,00 zł 

− Katolicki Klub Sportowy „Alpin”               10 000,00 zł 

− Koszykarski Klub Sportowy „Resovia”              15 000,00 zł 

− Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”           12 000,00 zł 

− Akademia Karate Tradycyjnego               20 000,00 zł 

− Klub Pływacki „SOKÓŁ”                15 000,00 zł 

− Międzyszkolny Klub Sportowy V LO               15 000,00 zł 

− UKS „Gimnazjum Nr 9”                15 000,00 zł 

− Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”     3 000,00 zł 

− Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski              12 000,00 zł 

− Klub Sportowy Elektrociepłownia               25 000,00 zł 

− Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”              13 000,00 zł 

− Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej B. Sakowskiej             15 000,00 zł 

− Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”               14 500,00 zł 

− Fundacja Pomocy Młodzieży „Wzrastanie”              27 000,00 zł 

− Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych   3 000,00 zł 

− Związek Młodzieży Wiejskiej „WICI”      1 800,00 zł 

− Stowarzyszenie „Pomost”        3 000,00 zł 

− Podkarpackie Stow. Turystyczno- Sportowe „NSZZ Solidarność”   1 500,00 zł 

− Polski Związek Głuchych-Zarząd Okręgu Podkarpackiego   3 000,00 zł 

− Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej     3 000,00 zł 

− Młodzieżowy Klub Kajakowy „Resowiak”              12 000,00 zł 

− Stow. na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”  1 500,00 zł 

− Stow. Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej    8 800,00 zł 

− Uczniowski klub Sportowy „Akademia Sportu Dzieci”   6 000,00 zł 

− Koszykarski Klub Sportowy „Resovia”              15 000,00 zł 

− Podkarpacki Oddział Związku Piłsudczyków             12 000,00 zł 

− Rzeszowski klub Sportowy „Taekwon – Do”     3 000,00 zł 

− Stowarzyszenie Pomocy Talentom Sportowym „Olimp”   5 000,00 zł 

− Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego            15 000,00 zł 

− Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego             35 000,00 zł 
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− CWKS Resovia                 97 000,00 zł 

− Rzeszowski Klub Narciarski „Sport – Partner”    6 000,00 zł 

 

Dotacje na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz promowanie trzeźwości 

 

Na ten cel wydatkowano kwotę 40 000,00 zł , z tego : 

 

− Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta   13 400,00 zł 

− Fundacja „Nowe Życie”       12 500,00 zł 

− Stowarzyszenie Trzeźwościowe  „Wolność i Miłość”      8 700,00 zł 

− Polski Związek Głuchych          3 400,00 zł 

− Stowarzyszenie „Rodzina Rodzin”        2 000,00 zł; 

 

Dotacje na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień.   

 

Na ten cel przekazano kwotę 30 000,00 zł, z tego: 

 

− Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny 21 000,00 zł 

− Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”     5 100,00 zł 

− Stowarzyszenie Inicjatyw Pedagogicznych „Pomoc’     3 900,00 zł; 

 

Dotacje na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży 

 

Wydatkowano kwotę 40 000,00  zł, z tego: 

 

− Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa               10 000,00 zł 

− Fundacja Pomocy Młodzieży im Jana Pawła II „Wzrastanie”  2 000,00 zł 

− Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”  7 300,00 zł 

− Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej   7 200,00 zł 

− Stowarzyszenie Inicjatyw Pedagogicznych „Pomoc”   3 700,00 zł 

− Stowarzyszenie Pomost       4 800,00 zł; 

 

Dotacje na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez 

organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno - rekreacyjnych i kulturalno - 

rozrywkowych. 

 

Na ten cel przeznaczono kwotę 25 000,00 zł, z tego:      

 

− Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start”       6 000,00 zł 

− Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”    13 700,00 zł 

− Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki      5 300,00 zł. 

 

 

Izba Wytrzeźwień                452 825,18 zł 

  

Wydatki bieżące – 350 100,00 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. 
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Wydatki majątkowe –102 725,18 zł 

 

Budynek Izby Wytrzeźwień, ul. Kochanowskiego 17            102 725,18 zł 

 

Wykonano remont korytarza oraz sanitariatu WC damskiego i męskiego. Zadanie odebrano 

15 lipca 2006 r. 

 

 

Pozostała działalność               254 157,89 zł 

 

Wydatki bieżące –254 157,89 zł 

 

Z kwoty tej finansowano: 

1) utrzymanie mikrobusu dla osób niepełnosprawnych; 

2) program promocji zdrowia i profilaktyki zlecony do realizacji przez SP ZOZ Nr 1 – pion higieny 

szkolnej obejmuje następujące programy: 

− racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość  objęci zostali uczniowie klas I szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 

− profilaktyka przeciw próchnicowa – zostało objętych 8 730 uczniów; 

3) dotację dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych SP ZOZ NR 1 w Rzeszowie na 

realizację programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych poprzez: 

− wieloaspektową diagnostykę i kompleksową rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, 

− psychoedukację i wsparcie rodzin dzieci niepełnosprawnych, 

− indywidualne nauczanie w ramach szkoły specjalnej; 

4) dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki – Koło 

Nr 1 w Rzeszowie na realizację programu edukacyjnego dla chorych na cukrzycę mieszkańców 

Rzeszowa. 

 

 

Pomoc społeczna         52 316 846,48 zł 

 

Wydatki bieżące – 49 235 475,49 zł 

Wydatki majątkowe –3 081 370,99 zł 

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze          4 172 155,56 zł 

 

Wydatki bieżące –3 998 783,56 zł 

 

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych takich jak Zespół Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży „MIESZKO” w Rzeszowie, Rodzinny Dom Dziecka, 

Pogotowie Opiekuńcze należy do zadań własnych powiatu.  

Przekazane środki pokryły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je 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. 

W myśl art. 86 znowelizowanej 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 1 759 497,41 zł. Szczegółowy wykaz powiatów zawiera tabela Nr 19. 

Na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych 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”. 
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Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 159 067,17 zł dla 34 osób otrzymujących 

zasiłki na kontynuowanie nauki oraz pomoc rzeczową dla 6 wychowanków. 

 

 

Wydatki majątkowe – 173 372,00 zł 

 

Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie ul. Nizinna 30                 140 000 zł 

 

W 2006 r. wykonano część prac remontowych z branży budowlanej i elektrycznej. Postawiono 

ścianki działowe, położono glazurę ścienną i podłogową. Wymalowano pomieszczenia oraz 

położono wykładzinę podłogową.  

 

Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej                             9 272 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową na wymianę stolarki drzwiowej, ogrodzenia oraz 

odwodnienia budynku. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka Nr 2            16 100,00 zł 

 

Środki przeznaczono na zakup komputerów i oprogramowania do rozliczeń księgowych. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego              8 000,00 zł 

 

Zakupiono 2 zestawy komputerowe i drukarkę. 

 

 

Domy pomocy społecznej          13 601 356,73 zł 

 

Wydatki bieżące –11 203 125,56 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 korzystało średnio 504 

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 182 260,11 zł za pobyt 18 mieszkańców Rzeszowa skierowanych do 

domów pomocy społecznej w innych powiatach. 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 – 2 398 231,17 zł 

 

Dofinansowanie zakupu autokaru dla Warsztatów  

Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska           563 335,00 zł 

 

Środki zostały przeznaczone na zakup autokaru przeznaczonego do przewozu osób 

niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zakup autokaru został 

dofinansowany przez PFRON kwotą 431 500 zł. 

 

Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej               1 432 254,74 zł 

 

Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie elewacji wraz z dociepleniem, zmiany konstrukcji 

dachu wraz z dociepleniem oraz wymiany wykładzin podłogowych oraz montaż kolektorów 
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słonecznych. Prace związane z montażem kolektorów słonecznych zostały zakończone i odebrane 

15 grudnia 2006 r. 

 

 

Nadbudowa i modernizacja DPS przy ul. Sucharskiego          72 008,68 zł 

 

Wykonano dokumentację projektową oraz nadbudowę I piętra budynku C wraz z wykonaniem 

stropu, stolarką okienną i dociepleniem ścian segmentów A, B i C. Zakres rzeczowy na 2006 r. 

został wykonany.  

 

Nadbudowa i modernizacja filii DPS przy ul. Łabędziej         132 702,18 zł 

 

Wykonano remont WC z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, remont pokoi 

i ciągów komunikacyjnych, podejść i ciągów spacerowych, instalację AZART, remont ogrodzenia, 

tynki kominów strychu, wiatrołap. Zadanie zakończono i odebrano 14 lipca 2006 r.  

 

Wykonanie wentylatorni w DPS dla Kombatantów                                                                      0 zł 

 

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 22 stycznia 2007 r.  

 

Zakupy inwestycyjne dla DPS dla Kombatantów                       87 650,59 zł 

 

Kwotę tą przeznaczono na zakup m.in.: sprzętu do rehabilitacji, pompy głębinowej, wentylatora, 

kociołków, wirówki pralniczej, patelni elektrycznej, obieraczki do ziemniaków oraz telewizora. 

 

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego            32 709,99 zł 

 

Zakupiono patelnie elektryczne, piekarnik elektryczny, szafę chłodniczą oraz laser z sondą 

prysznicową. 

 

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska                                   42 149,00 zł 

 

Środki wydatkowano na zakup manekina prasowalniczego, szafy chłodniczej, odśnieżarki 

i suszarki.  

 

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powstańców Styczniowych                     11 999,99 zł 

 

Zakupiono laser i zestaw komputerowy. 

 

Założenie monitoringu w DPS przy ul. Załęskiej                                 23 421,00 zł 

 

Ośrodki wsparcia              724 563,26 zł 

 

Wydatki bieżące –719 646,66 zł 

 

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

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

Opiekuńczo – Wychowawczych „Mieszko” w Rzeszowie.  

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 76 osób.  

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka która 

świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z usług rehabilitacyjnych 

skorzystało 16 osób, z zajęć terapii 23 osoby oraz z obiadów 21 osób.  
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Ośrodek Wsparcia Dziennego przy Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Mieszko” w 

Rzeszowie niesie pomoc codziennie w godzinach od 14
00

do18
00

 dzieciom znajdującym się w 

trudnej sytuacji rodzinnej w wieku od 6 – 10 lat. Dzieci korzystające z tej formy pomocy miały 

zapewnioną opiekę oraz posiłki (podwieczorek i kolacja).  

Przekazane z budżetu środki zabezpieczyły niezbędne wydatki rzeczowe. 

 

Wydatki majątkowe – 4 916,60 zł 

 

Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia przy MOPS     4 916,60 zł 

 

Środki wydatkowano na zakup obieraczki do jarzyn. 

 

Rodziny zastępcze              1 651 818,26 zł 

 

Wydatki bieżące –1 651 818,26 zł 

 

Z tej formy pomocy skorzystało 96 rodzin, w których przebywa 121 dzieci. Wypłacono pomoc na 

usamodzielnienie 5 wychowanków, na kontynuowanie nauki przez 78 wychowanków, pomoc 

rzeczową dla 18 osób oraz jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 16 

rodzin. 

Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację 

w wysokości 202 857,05 zł. Szczegółowy wykaz powiatów zawiera tabela Nr 19. 

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 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego              175 633,57 zł 

 

Wydatki bieżące – 175 633,57 zł 

 

Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnym 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. Jednocześnie w myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy koszty obsługi zaliczek 

wynoszą 3% wydatków przeznaczonych na zaliczki alimentacyjne.  

Przeznaczone na ten cel środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego okazały się 

niewystarczające, zatem koniecznym było dofinansowanie ze środków samorządowych tego 

zadania. 

 

Zasiłki i pomoc w naturze  

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        6 293 964,99 zł 

 

Wydatki bieżące –6 293 964,99 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 skorzystało 4 715 rodzin. 

Środki te przeznaczone zostały na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe 

zwrotne, m. in. na żywność, odzież, opał, obuwie, zakup leków, obiady dla podopiecznych, zakupy 

szkolne. 

 

Dodatki mieszkaniowe          10 231 409,49 zł 

 



 

Budżet 2006 

 

182 

Wydatki bieżące –10 231 409,49 zł 

 

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 7 276 rodzin, co stanowi około 15% mieszkańców 

Rzeszowa. Wydano 10 730 decyzji, w tym ustalających wysokość dodatku mieszkaniowego 

10 256. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 5 230 892,74 zł 

oraz najemców lokali komunalnych – 3 871 977,74  zł. Pozostała część dodatków wypłaconych dla 

lokatorów wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno czynszowych. 

 

Ośrodki pomocy społecznej       10 934 401,55 zł 

 

Wydatki bieżące –10 655 027,02 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 i czasopism, zakup środków czystości, 

odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe itp. 

 

Wydatki majątkowe – 279 374,53 zł  

 

Modernizacja budynku MOPS wraz z izolacją przyziemia i robotami zewnętrznymi, 

 ul. Jagiellońska 26                                                                                                        149 879,64 zł 

 

Wykonano instalację elektryczną, tynki ścian i sufitów. Wymieniono stolarkę drzwiową, położono 

posadzki oraz odmalowano pomieszczenia. Zadanie zakończono i odebrano 30 listopada 2006 r. . 

 

Przystosowanie pomieszczeń do celów wypożyczalni     7 516,49 zł 

 

W ramach tego zadania wykonano konstrukcję stalową dwupoziomową z przesuwanymi drzwiami, 

montaż schodów drewnianych w konstrukcji stalowej, przełożenie drzwi oraz prace 

wykończeniowe. 

 

Rozbudowa sieci komputerowej dla MOPS               11 187,40 zł 

 

Zwiększona została liczba gniazd logicznych i elektrycznych sieci komputerowej. 

 

Zakupy inwestycyjne dla MOPS              110 791,00 zł 

 

Kwotę przeznaczono na zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, kopiarki cyfrowej oraz 

klimatyzatora.  

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione  

i ośrodki interwencji kryzysowej             493 356,63 zł 

 

Wydatki bieżące –328 602,91 zł 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy 

Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę 
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specjalistyczną. Ośrodek dysponuje siedmioma pokojami mieszkalnymi. Zatrudnia psychologów, 

pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego.  

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 funkcjonowanie placówki. 

 

Wydatki majątkowe – 164 753,72 zł 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Skubisza                                                                158 384,10 zł 

 

Wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi – 110 szt. Pokryto 

dach papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi. Zadanie zakończono i odebrano 

w listopadzie 2006 r. 

 

Założenie monitoringu         6 369,62 zł 

 

W ramach ww. zadania zainstalowano monitoring w budynku Ośrodka Poradnictwa 

Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy ul. Skubisza. 

 

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze               223 166,13 zł 

 

Wydatki bieżące –223 166,13 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. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze             21 869,71 zł 

 

Wydatki bieżące –21 869,71 zł 

 

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

świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.  

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      2 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące –2 000,00 zł 

 

Środki zostały przeznaczone na szkolenie nauczycieli – wychowawców w Pogotowiu 

Opiekuńczym. 

 

Pozostała działalność            3 791 150,60 zł 

 

Wydatki bieżące –3 730 427,63 zł 

 

Środki te zostały przeznaczone na: 

− dożywianie w stołówkach szkolnych dzieci z rodzin potrzebujących  

         pomocy i wsparcia – program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”,       996 860,73 zł 

        z dożywiania skorzystało 2 146 osób 

− bilety trasowane MPK dla 647 dzieci podopiecznych MOPS        169 915,00 zł 

− jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka,          865 500,00 zł 

        zasiłki wypłacono dla 577 dzieci, 

− prace społecznie użyteczne               9 528,00 zł. 
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Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe, 

które poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne 

i bezdomne. 

Na realizację tych zadań miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 1 457 965,80 zł, 

z tego: 

• na prowadzenie kuchni dla najuboższych 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta                    723 000,00 zł 

• na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta                     600 000,00 zł 

• na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych 

Związek Stowarzyszeń Podkarpacki Bank Żywności                        49 965,80 zł 

• na wspomaganie funkcjonowania integracji rodzin ubogich i patologicznych poprzez 

organizowanie spotkań okolicznościowych 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej                        40 000,00zł 

• na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz 

wspieranie wolontariatu 

Stowarzyszenie „Promyk Słońca”              3 000,00 zł 

Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą         3 000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową         4 000,00 zł 

Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Podkarpackiego           3 500,00 zł 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej              3 500,00 zł 

Podkarpacki Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki            7 000,00 zł 

Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane  3 500,00 zł 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych      3 500,00 zł 

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res – Gest”     4 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Otwarty Umysł”                10 000,00 zł 

 

Przekazano pomoc finansową dla ofiar katastrofy budowlanej w Chorzowie w wysokości 

70 000,00 zł dla Miasta Katowic. 

Ponadto sfinansowane zostały świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych oraz zakup 

sprzętu i wyposażenia dla schroniska dla bezdomnych kobiet. Wyposażenie to zostało przekazane 

Rzeszowskiemu Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta. 

 

Wydatki majątkowe – 60 722,97 zł 

 

Zakupy inwestycyjne                  60 722,97 zł 

 

Zakupiono zestaw komputerowy, krajalnicę, obieraczkę zmywarkę, napęd schodowy wózka 

inwalidzkiego oraz windę dla potrzeb schroniska dla bezdomnych kobiet. Sprzęt został przekazany 

Rzeszowskiemu Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta. 

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        6 857 836,57 zł 

 

Wydatki bieżące –6 003 125,00 zł 

Wydatki majątkowe –854 711,57 zł 

 

Żłobki                5 143 212,46 zł 

 

Wydatki bieżące – 4 362 270,89 zł 

 

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 124 osoby. Z miejsc 

w żłobkach korzystało średnio 539 dzieci.  
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Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz 

z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne 

wydatki rzeczowe. Na remonty w żłobkach wydatkowano 112 693,94 zł. 

 

Wydatki majątkowe – 780 941,57 zł 

 

Modernizacja budynku Żłobka Nr 1, ul. Piękna 18                                                           300 000 zł 

 

W ramach tej inwestycji wymieniono stolarkę okienną, wykonano docieplenie elewacji budynku, 

rynny, pokryto dach papą termozgrzewalną, oraz dokonano prac rozbiórkowych wewnątrz 

budynku. Planowany zakres rzeczowy na 2006 r. został wykonany.  

 

Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B            141 493,48 zł 

 

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano malowanie oddziałów i wymieniono wykładzinę PCV. 

Zadanie odebrano 30 kwietnia 2006 r. Wykonano 80 % pracy dotyczącej modernizacji instalacji 

ciepłej wody użytkowej w oparciu o kolektory słoneczne. Zadanie zostanie zakończone w marcu 

2007 r.  

 

Modernizacja budynku Żłobka Nr 10, ul. Starzyńskiego 19                       169 207,00 zł 

 

Środki zostały wydatkowane na wymianę stolarki okiennej parteru i I piętra, na dokończenie 

realizacji układu solarnego ciepłej wody oraz na wymianę schodów i chodników. 

  

Modernizacja budynku Żłobka Nr 11 ul. Krzyżanowskiego 22           148 841,37 zł 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano instalację gazową, układ solarny, instalację 

ciepłej wody użytkowej, częściową wymianę stolarki okiennej, remont tarasów i chodników. 

Zadanie zakończono i odebrano 20 sierpnia 2006 r. 

 

Zakupy inwestycyjne – MZŻ                  21 399,72 zł 

 

Środki zostały wydatkowane na zakup 3 zmywarek, 7 rozdrabniaczy odpadów oraz 1 kuchnię 

gazową. 

 

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych         105 069,11 zł 

 

Wydatki bieżące –31 299,11 zł 

 

W ramach tego rozdziału finansowany jest projekt pod nazwą „Sprawni w życiu – rehabilitacja 

i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier psychologicznych 

wobec niepełnosprawności w mieście Rzeszowie” w ramach programu ograniczania skutków 

niepełnosprawności. Projekt dofinansowany jest przez PFRON. Celem działań podejmowanych 

w ramach projektu jest przełamywanie barier fizycznych i psychologicznych wobec osób 

niepełnosprawnych poprzez m.in. doposażenie istniejącej wypożyczalni w sprzęt rehabilitacyjny 

i urządzenia pomocnicze, prowadzenie grupowych szkoleń oraz udzielanie nieodpłatnych porad 

dla beneficjentów pomocy. 

 

Wydatki majątkowe – 73 770,00 zł 

 

Modernizacja budynku WTZ                                                                                                   0,00 zł 

 

Zadanie zostało wprowadzone 4 grudnia 2006 r. na sesji Rady Miasta Rzeszowa. Został złożony 

wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. 



 

Budżet 2006 

 

186 

 

Przystosowanie pomieszczeń do celów wypożyczalni                         2 380,00 zł 

 

W ramach tego zadania wykonano konstrukcję stalową dwupoziomową z przesuwanymi drzwiami, 

montaż schodów drewnianych w konstrukcji stalowej, przełożenie drzwi oraz prace 

wykończeniowe. 

 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych           67 890,00 zł 

 

Środki wydatkowano na zakup elektrycznych łóżek  rehabilitacyjnych. 

 

Zakup zestawu komputerowego                3 500,00 zł 

 

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. 

 

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności    4 048,78 zł 

 

Wydatki bieżące – 4 038,78 zł 

 

Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat. 

Otrzymana z budżetu państwa dotacja była niewystarczająca, zatem konieczna była dopłata 

z budżetu samorządowego. 

 

Powiatowe urzędy pracy              1 422 123,00zł 

 

Wydatki bieżące –1 422 123,00 zł 

 

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

dotyczącej Miasta Rzeszowa. 

 

Pomoc dla repatriantów                  21 796,20 zł 

 

Wydatki bieżące – 21 796,20 zł 

 

Środki te pokryły koszty transportu oraz wyposażenie mieszkania dla dwóch rodzin, repatriantów 

z Kazachstanu. 

 

Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne       425,50 zł 

 

Wydatki bieżące – 425,50 zł 

 

Zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych i wypłaconych rent 

socjalnych. 

 

Pozostała działalność               161 161,52 zł 

 

Wydatki bieżące – 161 161,52 zł 

  

Kwota ta została wydatkowana na realizację projektu pn. „Niepełnosprawni – sprawni na rynku 

pracy”. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2006 – 2007. Źródłem finansowania są środki 

pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego – 71,81% oraz dotacja z PFRON 28,29%. 

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzona była kampania w mediach lokalnych oraz 

realizowane były przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym mające na celu pokazanie ludzi 

niepełnosprawnych, którzy odnaleźli cel w życiu i są tak samo postrzegani jak ludzie pełnosprawni. 
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Edukacyjna opieka wychowawcza      17 764 140,41 zł 

 

Wydatki bieżące  –16 805 942,77 zł 

Wydatki majątkowe – 958 197,64 zł 

 

Świetlice szkolne              4 433 677,49 zł 

 

Wydatki bieżące – 4 433 677,49 zł 

 

Przy szkołach podstawowych, Gimnazjum Nr 12 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. 

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne          1 188 604,99 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 188 604,99 zł 

 

Z usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 skorzystało około 2 970 dzieci i młodzieży 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Przekazane środki zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne 

wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. 

 

Placówki wychowania pozaszkolnego           2 304 555,15 zł 

 

Wydatki bieżące – 2 247 548,60 zł 

 

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

i Młodzieżowy Dom Kultury. Przy placówkach działają zespoły taneczne i sportowe, m.in. 

„Kornele”, „Tańcząca Ósemka”, „Tradycja” oraz „Teatr dziecięcy MDK”. Zespoły te uczestniczyły 

w wielu koncertach, festiwalach i imprezach charakterze regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym. 

Z różnych form zajęć stałych korzystało około 1 857 uczestników  w 134 grupach.  

Środki te zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. 

 

Wydatki majątkowe – 57 006,55 zł  

 

Budynek Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Piłsudskiego                                         57 006,55 zł 

 

Z kwoty tej sfinansowano wydatki związane z wykonaniem instalacji c.o. Zadanie zakończono 

i odebrano w sierpniu 2006 r. 

 

Internaty i bursy szkolne             5 515 379,07 zł 

 

Wydatki bieżące – 4 614 187,98 zł 

 

Przy zespołach szkół zawodowych funkcjonuje  6 internatów, oraz 1 internat przy LO im. Jana 

Pawła II. Z miejsc w internatach skorzystało 688 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 celową dla internatu przy 

Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Rzeszowie. 
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W ramach środków zapisanych na remonty wydatkowano 554 265,56 zł. Szczegółowy wykaz 

zadań remontowych wykonanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia 

tabela Nr 8. 

 

Wydatki majątkowe – 901 191,09 zł 

 

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno  

– pedagogicznej w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2, ul. Rejtana          855 305,37 zł 

 

W ramach tej inwestycji wykonano modernizację pomieszczeń – przebudowano ściany, położono 

nowe tynki, posadzki oraz pomalowano ściany, odbudowano klatkę schodową i szyb windowy. 

Ocieplono ściany piwnic i przeprowadzono remont szaletów. Wybudowano parking i plac 

manewrowy wraz z wyjazdem. Planowany zakres prac został wykonany i odebrany 15 września 

2006 r. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Gospodarczych              10 976,71 zł 

 

Kwota ta została przeznaczona na zakup młynka do odpadów oraz zmywarki. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Kształcenia Ustawicznego    8 095,01 zł 

 

Zakupiono patelnię elektryczną i obieraczkę do ziemniaków. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2              14 884,00 zł 

 

Środki wydatkowano na zakup obieraczki do warzyw i kotła warzelnego. 

 

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych              11 930,00 zł 

 

Z kwoty tej sfinansowano zakup kotła elektrycznego oraz obieraczki do ziemniaków. 

 

 

Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 

a także szkolenia młodzieży                                          138 806,39 zł 

 

Wydatki bieżące – 138 806,39 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           2 730 068,32 zł 

 

Wydatki bieżące – 2 730 068,32 zł 

 

W 2006 r. Miasto realizowało zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w oparciu 

o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

W ramach tego zadania przyznano i wypłacono 3 546 stypendiów na kwotę 803 932,23 zł oraz 27 

zasiłków szkolnych na kwotę 5 000,00 zł.  

Wypłacono 149 stypendiów uczniom w ramach rządowego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw 

gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008, na łączną kwotę 269 677,00 zł. 

Realizowano dwa projekty stypendialne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

i budżetu państwa pn.: ”Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z 



 

Budżet 2006 

 

189 

obszarów wiejskich” edycja na rok szkolny 2004/2005 i edycja 2005/2006 na łączną kwotę 

748 664,88 zł. 

W ramach programu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych” wypłacono 514 stypendiów na 

kwotę 540 000 zł. 

Ponadto realizowano takie projekty jak: 

„Zajęcia pozalekcyjne szansą dla ucznia słabego i zdolnego”     19 818,00 zł 

„Gimnazja bez korepetycji”        112 790,48 zł 

„Program klasy teatralno – tanecznej          2 999,16 zł 

„Kraków i okolice, niezwykli ludzie – niezwykłe miejsca”      11 456,29 zł 

„Koło polonistyczno – teatralne”           2 200,00 zł. 

 

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze         1 250 313,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 250 313,00 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. 

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      6 800,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 6 800,00 zł 

 

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

z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

 

Pozostała działalność                195 936,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 195 936,00 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, 

� zapłatę za ubezpieczenie szkół,  

� inne wydatki (konkursy na dyrektorów szkół, zapłata za wyrób pieczęci dla szkół). 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           28 953 733,17 zł 

 

Wydatki bieżące – 15 644 996,94 zł 

Wydatki majątkowe – 13 308 736,23 zł 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           13 871 151,29 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 512 404,70 zł 

 

Miasto posiada 260 608 mb kanalizacji deszczowej. W ramach poniesionych środków wykonano: 

 

Bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym: 

 

� mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej, 

� przegląd kanalizacji i czyszczenie krat, 

� czyszczenie potoku Mikośka i bramy przy ul. Siemiradzkiego, 
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� usuwanie skutków powodzi, 

� oznakowanie krat. 

 

Bieżące remonty kanalizacji deszczowej.  

 

Zakres ten obejmował: remont 69 studni, 96 wpustów ulicznych, 70,2 mb kanalizacji deszczowej 

oraz 24,23 m2 asfaltowania nawierzchni dróg po wykonanych remontach. 

Wykonano również przegląd kanalizacji deszczowej, analizę wód opadowych, przygotowano mapy 

sytuacyjno-wysokościowe i opracowano operaty wodno-prawne dla kolektorów deszczowych.  

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. Wykonano zabezpieczenia skarpy rzeki Wisłok 

przy wylotach kolektorów deszczowych, przeprowadzono remont wylotów kolektorów do potoku 

Młynówka i Przyrwa. 

W ramach bieżącego utrzymania rowów i potoków wykonano prace konserwacyjne takie m.in. jak: 

koszenie traw, odmulanie rowów i potoków, zbieranie i wywóz nieczystości oraz remont 

przepustów na rowie Miłocińskim. 

 

Wydatki majątkowe – 12 358 746,59 zł 

 

Zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR) 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza    1 776 375,20 zł 

 

Wykonano kolektor deszczowy w ul. Lenartowicza Ø 200 – 500 mm o długości 0,9 km. Inwestycja 

została zakończona i odebrana w lipcu 2006 r. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych  

– etap I, II i III            1 081 796,56 zł 

 

Zakończono realizację I etapu w ramach, którego wykonano 221 m kanalizacji sanitarnej Ф 400.  

Obecnie realizuje się kanalizację sanitarną Φ 400 mm o dł. 537 mb w ramach II etapu. Planowany 

termin zakończenia robót - 30 marca 2007 rok. 

 

Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą   134 482,36 zł 

 

W ramach tych środków wykonano kanalizację sanitarną Φ 315 mm o dł. 0,771 km. Roboty 

zakończono i odebrano 30 listopada 2006 r. 

 

Pozostałe zadania inwestycyjne 

 

Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej        333 082,03 zł 

 

Zadanie realizowane przez MPWiK w ramach programu ISPA. Z Funduszu Spójności otrzymano 

dotację na 2006 r. w wysokości 333 082 zł. 

  

Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana  

od studzienki D12-D1 wraz z dojazdem od ul. Gen Kustronia                                    245 190,00 zł 

 

Wykonano kolektor deszczowy Φ 500 mm o dł. 0,15 km. Zakres rzeczowy na 2006 r. został 

wykonany. Planowany termin zakończenia zadania przypada na wrzesień 2008 r. 

 

Budowa kanalizacji deszczowej Ф 1600 – 2500 mm na odcinku  
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od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki     123,20 zł 

 

Złożone zostały materiały w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Obszarowej do ul. Wyspiańskiego    1 319 645,93 zł 

 

Wykonano 384 mb kolektora deszczowego Ф 800. Kanalizację włączono do kolektora 

w ul. Wyspiańskiego. Zadanie odebrano 31 sierpnia 2006 r. 

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II      1 415 434,36 zł 

 

W ramach tych środków wykonano kanalizację deszczową Ф 800 mm o długości 0,266 km wraz 

z sięgaczami i kratkami odwadniającymi. Odtworzono ul. Jazową. Wykonano kanalizację 

deszczową w rejonie zabudowy szeregowej nr 29 Φ 400 – 600 mm o dł. 0,129 km. Zadanie 

zakończono i odebrano 24 października 2006 r. 

 

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z ul. Nizinną                                                      19 598,40 zł 

 

Przygotowano materiały do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt 

budowlano –  wykonawczy wykonano i odebrano 9 grudnia 2006 r.  

 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej 

do ul. Witosa – etap I i II                                                                                              24 466,28 zł 

 

Wykonano kanalizację sanitarną Φ 300 mm o dł. 0,4 km oraz kanalizację deszczową Φ 800 mm 

o dł. 0,4 km. Zakres rzeczowy na 2006 r. został wykonany.  

 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej        98 986,17 zł 

 

Wykonano kanalizację deszczową Φ 300 mm o dł. 0,144 km. Zadanie zakończono i odebrano 

w listopadzie 2006 r. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Herberta                                                            32 454,19 zł 

 

Wykonano kolektor sanitarny Φ 200 mm o długości 0,146 km. Zadanie zakończono i odebrano 

1 grudnia 2006 r. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Załężu – teren w okolicy giełdy samochodowej      249 999,99 zł 

 

Wykonano kolektor sanitarny tłoczny Φ 90 mm o dł. 0,9 km oraz kolektor sanitarny grawitacyjny 

Φ 200 mm o dł. 0,6 km.  

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem  

energetycznym na działkach w Załężu (okolice Greinplastu)        124 198,95 zł 

 

Wykonano kolektor sanitarny tłoczny Φ 90 mm o dł. 0,15 km oraz kolektor sanitarny grawitacyjny 

Φ 200 mm o dł. 0,3 km. Planowany zakres prac na 2006 r. został wykonany. Termin zakończenia 

zadania przypada na 30 lipca 2007 r. 

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatkowskiego               40 000,00 zł 

 

Wykonano sieć wodociągową PCV Φ 110 o dł. 0,243 km oraz kanalizację sanitarną Φ 200 mm 

o dł. 0,085 km. Planowany zakres rzeczowy na 2006 r. został wykonany. Zakończenie robót – 

31 lipca 2007 r. 
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Budowa wodociągu przy ul. Herberta                                                                            27 400,47 zł 

 

Wykonano wodociąg Φ 110 o długości 0,14 km. Zadanie zakończono i odebrano 1 grudnia 2006 r. 

 

Inwestycyjne czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

dla ul. Zelwerowicza, etap I i II                       150 000,00 zł 

 

Wykonano kanalizację sanitarną Φ 200 mm o długości 0,776 km. Planowany zakres prac na 

2006 r. został wykonany. Termin zakończenia zadania – 30 kwietnia 2007 r. 

 

Inwestycyjne czyny społeczne – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej   

rejonie ul. Podkarpackiej                                                                                               10 000,00 zł 

 

Wykonano kanalizację deszczową Φ 315 mm o dł. 0,032 km oraz sieć wodociągową Φ 90 mm 

o dł. 0,056 km. Planowany na 2006 r. zakres rzeczowy został wykonany. Termin zakończenia 

zadania przypada na 31 lipca 2007 r. 

 

Inwestycyjne czyny społeczne – sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Jazowej            12 648,00 zł 

 

W ramach tej inwestycji wykonano kanalizację deszczową Φ 200 mm o długości 0,049 km. 

Zadanie zakończono i odebrano 13 listopada 2006 r. 

 

Inwestycyjne czyny społeczne –sieć kanalizacji sanitarnej dla budownictwa  

mieszkaniowego na os. Wilkowyja Południe przy ul. Lwowskiej                                   70 700,00 zł 

 

Wykonano kanalizację sanitarną Φ 200 mm o długości 0,231 km. Termin zakończenia zadania – 

30 czerwca 2007 r. 

  

Inwestycyjne czyny społeczne – sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Strażackiej             3 091,10 zł 

 

Zakres rzeczowy zadania wykonano – kanalizacja sanitarna Φ 200 mm o dł. 0,033 km. Roboty 

odebrano 17 lipca 2006 r. 

 

Inwestycyjne czyny społeczne –sieć wodociągowa dla budownictwa  

mieszkaniowego na os. Wilkowyja Południe przy ul. Lwowskiej                                   65 000,00 zł 

 

Wykonano sieć wodociągową Φ 160 mm o dł. 0,2 km oraz sieć wodociągową Φ 110 mm o dł. 

0,237 km. Umowny termin zakończenia realizacji zadania przypada na 30 czerwca 2007 r.  

 

Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap- cz. 1, 2, 3 i 4                               15 705,30 zł 

 

W dniu 8 czerwca 2005 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji 

deszczowej w ul. Strażackiej na odcinku od ul. Jazowej do ul. Sikorskiego. Opracowano koncepcję 

projektową oraz projekt budowlany i wykonawczy. W listopadzie 2006 r. złożono wniosek 

o pozwolenie na budowę. 

 

Kanalizacja deszczowa w rejonie rowu odwadniającego przy ul. Nowowiejskiej            8 102,47 zł 

 

Opracowano materiały do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 

Kanalizacja sanitarna na os. Ustrzycka – Kantorówka                                                  17 119,20 zł 

 

Zadanie realizowane jest w ramach pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

Projektant. Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą na budowę kanalizacji 

sanitarnej. Planowany zakres rzeczowy na 2006 r. został wykonany i odebrany. 
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Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja – od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej    6 464,00 zł 

 

Opracowano materiały do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz złożono 

wniosek o decyzję dotyczącą uwarunkowań środowiskowych. 

 

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego                                          112 972,00 zł 

 

Dokonano modernizacji kanalizacji deszczowej Φ 1000 o dł. 0,047 km. Zadanie wykonano 

i odebrano w lipcu 2006 r. 

 

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Marszałkowska – Lubelska                      116 552,20 zł 

 

Wykonano bezwykopowy remont kolektora Φ 500 – 600 o dł. 0,08 km. Zadanie zostało 

zakończone i odebrane we wrześniu 2006r.  

 

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. W. Pola                                                    232 544,33 zł 

 

Realizację inwestycji rozpoczęto 19 czerwca 2006 r. Wykonano kanalizację deszczową Φ 200 – 

800 mm o dł. 0,103 km. Roboty wykonano i odebrano 30 listopada 2006 r. 

 

Modernizacja szaletu przy ul. Dąbrowskiego            68 571,99 zł 

 

Wykonano roboty rozbiórkowe, wybudowano nowe ściany, położono tynki, wykonano instalacje 

wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Zadanie zakończone, obiekt został przekazany do 

użytkowania. 

 

Odwodnienie terenu objętego ulicami: Cyprysową, Cukierniczą, Krawiecką, 

Ślusarską i Malarską                                                                                                       7 000,00 zł                     

 

Opracowano koncepcję projektową odwodnienia terenu. 

 

Odwodnienie ulic Bukowej i Czereśniowej                                                                    14 352,40 zł 

 

Projekt budowlano – wykonawczy do ww. zadania został wykonany i odebrany w grudniu 2006 r. 

 

Odwodnienie ulicy Władysława IV                                                                                   7 744,80 zł 

 

Uzyskano pozwolenie na budowę z dnia 12 grudnia 2006 r.  

 

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

w rejonie zlewni potoku Mikośka                                                                                   26 806,15 zł 

 

Opracowano podkłady geodezyjne, sytuacyjno – wysokościowe dla rejonu ul. 3 – Maja, Zamkowej, 

Poniatowskiego, Mochnackiego, Pułaskiego, Dojazd Staroniwa i Ks. Jałowego. 

 

Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Staszica i ul. Dąbrowskiego      570 594,99 zł 

 

Rozdzielono kanalizację ogólnospławną na sanitarną i deszczową w rejonie budynków 

wielorodzinnych przy ul. Dąbrowskiego 1, 2, 3, 13, 15 i 17, ul. Staszica 12, 16, 18, 25 i 27, ul. 

Hetmańskiej 4 i 16 oraz ul. Kraszewskiego 1. Termin zakończenia robót – 2007 r.  

 

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, 

Przemysłowej i B. Żeleńskiego                                                                                      28 304,00 zł 

 



 

Budżet 2006 

 

194 

Opracowano podkłady geodezyjne, sytuacyjno – wysokościowe. 

 

Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie 

ul. Poznańska i Wielkopolska                                                                                        19 936,00 zł 

 

W ramach tej inwestycji opracowano projekt budowlano – wykonawczy. Wystąpiono do Biura 

Gospodarki Mieniem o ustalenie stanu prawnego ul. Poznańskiej, w której przebiega projektowana 

kanalizacja deszczowa. 

  

Przebudowa istniejących sanitariatów w budynku ROSiR-u  

przy ul. Pułaskiego w Rzeszowie              31 146,00 zł 

 

Przebudowano istniejące szalety dla potrzeb ogólnodostępnych z przystosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych. Obiekty przekazano do eksploatacji 24 lutego 2006 r. 

 

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ogrodów działkowych  

„Przyszłość” przy ul. Paderewskiego                                                                             16 000,00 zł 

 

Koncepcja przebudowy rowu melioracyjnego o długości 2,5 km została opracowana i odebrana 28 

lipca 2006 r. 

 

Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej                                           2 196,00 zł 

 

Wykonano podkłady geodezyjne. Przygotowano materiały do wystąpienia o wykup terenu pod 

projektowaną inwestycję. 

 

Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku  

od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej – etap I i II – kanalizacja deszczowa    2 387 199,83 zł 

 

Wykonano 1,05 km kolektora deszczowego Φ 800 – 1200 mm. Planowany zakres rzeczowy na 

2006 r. został wykonany. Umowny termin zakończenia prac przypada na 30 kwietnia 2007 r. 

 

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina – Leśniczówka oraz Szajerówka                                   0,00 zł 

 

W październiku 2006 r. mieszkańcy zrezygnowali z realizacji zadania w ramach „inwestycyjnych 

czynów społecznych”. W końcówce roku wybrano wykonawcę projektu i zawarto umowę na 

opracowanie dokumentacji.  

 

Rozbudowa sieci wodociągowej Słocina – Leśniczówka w kierunku Chmielnika         46 631,63 zł 

 

Wykonano sieć wodociągową Φ 50 – 100 mm o dł. 0,486 km. Zadanie zakończono i odebrano 

w grudniu 2006 r. 

 

Uzbrojenie terenu dla budynków na os. Wilkowyja przy ul. Królowej Marysieńki                   0,00 zł 

 

Zadanie realizowane jest w ramach pożyczki zaciągniętej w Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk. 

Ze względu na złe warunki pogodowe i nie zdemontowane torowisko żurawia szynowego przez 

wykonawcę Spółdzielni Mieszkaniowej, realizację zadania przesunięto na 2007 r. 

 

Uzbrojenie terenu dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolbego                                  96 912,11 zł 

 

W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną Φ 300 mm o dł. 0,097 km oraz kanalizację 

deszczową Φ 200 mm o dł. 0,024 km. Zadanie realizowane jest w ramach pożyczki udzielonej 

Miastu przez Rzeszowską Spółdzielnię Mieszkaniową. Roboty wykonano i odebrano w grudniu 

2006 r. 
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Uzbrojenie terenu dla budynku Nr 3-6 przy ul. Raginisa                                             191 668,28 zł 

 

Zadanie realizowane jest w ramach pożyczki zaciągniętej w Rzeszowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Wykonano sieć wodociągową Φ 110 mm o dł. 155 m, kanalizację deszczową 

Φ 200 – 300 mm o dł. 424 m oraz kanalizację sanitarną Φ 200 mm o dł. 207 m. Planowany zakres 

prac został wykonany i odebrany w grudniu 2006 r. 

 

Uzbrojenie terenu dla budynku przy Ofiar Katynia – Al. Wyzwolenia                          149 765,89 zł 

 

Zadanie realizowane jest w ramach udzielonej pożyczki Miastu przez Rzeszowską Spółdzielnię 

Mieszkaniową. Wykonano kanalizację deszczową Φ 200 – 300 mm o dł. 0,360 km. Roboty 

odebrano w lipcu 2006 r. 

 

Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Lewakowskiego                                               95 911,32 zł 

 

Wykonano kanalizację sanitarną Φ 200 mm o dł. 0,058 km oraz kanalizację deszczową Φ 200 mm 

o dł. 0,078 km. Zadanie realizowane jest w ramach zaciągniętej pożyczki w Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej. Zadanie wykonano i odebrano w grudniu 2006 r. 

 

Uzbrojenie terenu dla osiedla w rejonie ul. Twardowskiego                                        383 679,00 zł 

 

Zadanie realizowane jest w ramach pożyczki zaciągniętej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej. Wykonano sieć wodociągową Φ 110 mm o dł. 0,114 km, kanalizację sanitarną 

Φ 200 mm o dł. 0,249 km, kanalizację deszczową Φ 200 – 400 mm o dł. 0,524 oraz drogę 1 410 

m

2

. Zadanie wykonano i odebrano we wrześniu 2006 r.   

 

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka                                  29 280,00 zł 

 

Opracowano dokumentację projektowo – wykonawczą na sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej 

i wodociągowej. Zadanie realizowane jest w ramach pożyczki zaciągniętej w Spółdzielni 

Mieszkaniowej Projektant. 

 

Wykonanie poidełek                                                                                                      32 279,62 zł 

 

Wykonano 4 poidełka: w parku przy ul. Pułaskiego i Dąbrowskiego, w rejonie internatu przy 

ul. Dąbrowskiego oraz na skwerze przy ul. Słowackiego. 

 

Wykonanie przyłącza wody wraz z punktem czerpalnym  

przy cmentarzu komunalnym Staroniwa, ul. Witosa            19 994,53 zł 

 

Wykonano przyłącze wody z punktem czerpalnym. Zadanie odebrano w grudniu 2006 r. 

 

Wykonanie sieci wodociągowej na os. Słocina w rejonie Powstańców Śląskich        28 934,20 zł 

 

Uzyskano ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumentacja 

umożliwiająca uzyskanie pozwolenia na budowę jest w trakcie opracowywania. Termin wykonania 

projektu budowlano – wykonawczego – 28 luty 2007 r. 

 

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe  

odprowadzane do potoku Mikośka            121 526,89 zł 

 

W listopadzie 2006 r. zakończono montaż i odebrano urządzenia na wylotach nr 85 i 228 na 

skrzyżowaniu ulic Witosa i Langiewicza. 
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Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe  

odprowadzane do potoku Rudka            238 208,27 zł 

 

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na urządzenia oczyszczające ścieki opadowe 

przed wylotami nr 329, 352, 363, 365. Końcem kwietnia 2006 r. odebrano urządzenie 

oczyszczające przed wylotem nr 351. 

 

Gospodarka odpadami                 3 839,99 zł 

 

Wydatki majątkowe – 3 839,99 zł 

 

Rekultywacja składowiska ziemi i gruzu przy ul. Kwiatkowskiego                                   3 839,99 zł  

 

Dokonano wycinki drzew. Prowadzi się rekultywację terenu. 

 

Oczyszczanie miasta          1 345 694,16 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 345 694,16 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, 

� ustawienie 30 szt. betonowych koszy na śmieci, 

� oczyszczanie letnie jezdni o powierzchni 1 363 988 m

2

 podzielonych na IV strefy 

oczyszczania, 

� oczyszczanie chodników o powierzchni 309 658 m

2

 podzielonych na IV strefy 

oczyszczania, 

� wywóz nieczystości z pasów drogowych, 

� likwidację dzikich wysypisk na terenie Miasta, 

� rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w Woli Zgłobieńskiej, poprzez usuwanie 

i utylizację odcieku, 

� obsługę programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych – opróżnianie, mycie 

pojemników, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, remont i naprawa 

pojemników. 

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 2 263 920,16 zł 

 

Wydatki bieżące – 2 108 428,11 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, sprzątanie; 

� remonty zieleni miejskiej; 

� utrzymanie terenów miejskich na os. Nowe Miasto; 

� remont schodów przy ul. PCK; 

� naprawa poręczy przy ul. Dekerta; 

� wykonanie tablic z regulaminem parków; 

� wykonanie i montaż ławek przy Al. Lubomirskich; 

� bieżące remonty placów zabaw; 

� zimowe utrzymanie alejek w parkach. 

 

Wydatki majątkowe – 155 492,05 zł 

 

Budowa kompleksu figur marmurowych w Parku Miejskim im. Solidarności          38 105,39 zł 
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Zadanie zostało zrealizowane. 

 

Budowa Parku Papieskiego             117 386,66 zł 

 

W ramach inwestycji wykonano 14 szt. fundamentów wraz z płytami betonowymi pod tablice 

granitowe. Płyty wraz z tekstami Encyklik Papieża Jana Pawła II zostały zamontowane. 

 

Schroniska dla zwierząt             319 573,87 zł 

 

Wydatki bieżące – 319 573,87 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 Rzeszowa, 

� partycypację w kosztach funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mielcu, 

� zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt do zakładu utylizacji, 

� zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów, 

� dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta. 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg         5 313 807,16 zł 

 

Wydatki bieżące – 4 901 075,95 zł 

 

Ze środków tych sfinansowano oświetlenie dróg miejskich, a to: 

� zużycie energii elektrycznej, 

� utrzymanie i konserwację opraw, źródeł światła, słupów, kabli zasilających oraz szaf 

oświetleniowych, 

� instalację dodatkowych 98 punktów świetlnych przy ul. Załęskiej, 3-go Maja, Chopina 

i Lubomirskich, Al. Pod Kasztanami, Boczna Krokusowej, Słocina – pętla autobusowa. 

� montaż i demontaż oświetlenia świątecznego. 

 

Wydatki majątkowe –  412 731,21 zł 

 

Budowa oświetlenia ul. Brydaka              26 123,14 zł 

 

W ramach ww. zadania wykonano dodatkowe oświetlenie – 8 słupów oświetleniowych i 8 latarni. 

 

Budowa oświetlenia ul. Gorlicka                                                                      6 500,00 zł 

 

Wykonano projekt budowy oświetlenia. 

 

Budowa oświetlenia ul. Krakowskiej i ulicy bocznej Krakowskiej          54 222,22 zł 

 

W ramach inwestycji postawiono 10 słupów oświetleniowych i 10 latarni. 

 

Budowa oświetlenia ul. Leśnej                7 076,00 zł 

 

Wykonano projekt budowy oświetlenia. 

 

Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej                                  83 574,88 zł 

 

Wykonano 19 słupów oświetleniowych i 19 latarni. 
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Budowa oświetlenia ul. Miła              18 620,08  zł 

 

Zadanie wykonano – postawiono 6 słupów oświetleniowych i 6 latań. 

 

Budowa oświetlenia ul. Pięknej              19 934,42 zł 

 

W ramach oświetlenia wykonano 3 słupy oświetleniowe i 3 latarnie. 

 

Budowa oświetlenia ul. Potokowej              34 529,84 zł 

 

Zadanie zrealizowano – postawiono 5 słupów oświetleniowych i 5 latarni. 

 

Budowa oświetlenia ul. Raginisa              72 086,73 zł 

 

Zadanie jest realizowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Rzeszowską Spółdzielnię 

Mieszkaniową. Postawiono 9 słupów oświetleniowych oraz położono linie kablowe o długości 746 

m. Zadanie zakończono i odebrano 28 lipca 2006 r. 

 

Budowa oświetlenia ul. Żołnierzy Września                                                                  34 438,00 zł 

 

Wykonano 6 latarni i 6 słupów oświetleniowych. 

 

Inwestycyjne czyny społeczne – oświetlenie drogi – boczna ul. Jazowej                     45 629,32 zł 

 

W ramach tej inwestycji położono 763 mb linii kablowych oraz postawiono 17 słupów 

oświetleniowych. Zadanie wykonano i odebrano 8 grudnia 2006 r. 

 

Wykonanie oświetlenia terenu przed budynkiem Broniewskiego 24                               9 996,58 zł 

 

Położono linie kablowe na długości 190 m oraz postawiono 3 słupy oświetlenia parkowego. 

Zadanie zakończono i odebrano 6 grudnia 2006 r. 

 

 

Zakłady gospodarki komunalnej         4 922 916,51 zł 

 

Wydatki bieżące –4 871 426,66 zł 

Wydatki majątkowe – 51 489,85 zł 

 

z tego: 

 

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 2 953 715,29 zł 

 

Wydatki bieżące – 2 913 221,28 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.  
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Wydatki majątkowe – 40 494,01 zł 

 

Zakupy inwestycyjne          40 494,01 zł 

 

Powyższa kwota została przeznaczona na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup 5 zespołów 

komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb MZDiZ.   

 

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 1 969 201,22 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 958 205,38 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 m. in. jak: 

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń 

socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W ramach 

prac remontowych wykonano ogrodzenie terenu przy ul. Dołowej oraz częściowe jego  

utwardzenie, wymieniono zadaszenie na placu targowym przy ul. Staszica, wykonano remont 

i odnowione zostały pergole śmietnikowe na placu targowym przy ul. Broniewskiego 

i Kochanowskiego, wymieniono zniszczone ogrodzenie przy ul. Kochanowskiego. Ponadto 

prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją urządzeń 

znajdujących się na targowiskach oraz nawierzchni targowisk. Dodatkowo przeprowadzono remont 

podłóg w pawilonach administracyjnych i biurowych MATiP. 

 

Wydatki majątkowe – 10 995,84 zł 

 

Zakupy inwestycyjne                  10 995,84 zł 

 

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz mikrociągnika wraz z osprzętem dla potrzeb 

MATiP. 

 

Pozostała działalność             912 830,03 zł 

 

Wydatki bieżące – 586 393,49 zł 

 

Studnie – 163 991,68 zł 

 

Miasto posiada 187 awaryjnych studni publicznych. W ramach bieżącego ich utrzymania 

sfinansowano: 

� przeglądy stanu technicznego 88 studni, 

� przegląd i odśnieżanie 46 krat, 

� przegląd studni oraz czyszczenie krat, 

� naprawę oraz montaż nowych dźwigni, 

� odmrażanie 8 studni. 

Na remonty studni wydatkowano 62 507,17 zł. Sfinansowano wymianę części oraz wykonanie 

regeneracji 10 studni awaryjnych wierconych w Rzeszowie z uzgodnieniem niezbędnych 

dokumentów formalno prawnych, pozwalających na korzystanie ze studni. 

 

Szalety – 95 361,54 zł 

 

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie 12 szaletów kontenerowych, 

zlokalizowanych na terenie Miasta. Zapłacono również za wynajem kabin na czas trwania imprez 
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masowych organizowanych przez Urząd Miasta, a także wykonano remont części męskiej szaletu 

stałego na placu Targowym. 

 

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej – 259 071,74 zł 

 

W ramach powyższej kwoty finansowano wycinkę drzew na terenach miejskich, koszenie, 

zbieranie i wywóz skoszonych odpadów na terenach o pow. ok. 146 ha. Sfinansowano również 

opłaty za uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań inwestycyjnych, 

wykonanie i montaż tablic informacyjnych. 

 

Dekoracja Miasta – 67 968,53 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, Dni Papieskich 

i innych. 

 

Wydatki majątkowe – 326 436,54 zł 

 

Budowa dróg i kwater w części niezagospodarowanej cmentarza  

komunalnego Wilkowyja                                                                                              157 147,28 zł 

 

W ramach tego zdania wykonano roboty ziemne makroniwelacyjne kwater grzebalnych nr 2, 

3,4,6,7,9,10 oraz przeprowadzono korytowanie pod drogi i chodniki ww. kwater wraz z podbudową. 

Planowany zakres rzeczowy na 2006 r. został wykonany i odebrany. Planowany termin końcowy 

odbioru prac – 30 września 2007 r.  

 

Modernizacja kaplicy cmentarnej na os. Wilkowyja                                                     111 477,27 zł 

 

Została wykonana aktualizacja dokumentacji dla etapu I, w tym: dla dużej kaplicy, pomieszczenie 

dla mistrza ceremonii i zakrystii dla księdza, modernizacja wejścia do pomieszczeń kaplicy, 

dokumentacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej. Rozpoczęto roboty 

budowlane. Trwa rozbiórka wejścia i zadaszenia budynku. Zakończenie prac nastąpi w 2007 r. 

 

Modernizacja kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Pobitno                                      18 422,00 zł 

 

Została wykonana koncepcja projektu i inwentaryzacja. Termin wykonania dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej przypada na 31 marca 2007 r. 

 

Wbudowanie słupów informacyjno – ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa        29 890,00 zł 

 

Zamontowano, odebrano i przekazano do eksploatacji 10 słupów informacyjno – ogłoszeniowych. 

Planowany zakres rzeczowy został wykonany i odebrany we wrześniu 2006 r. 

 

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja                    9 499,99 zł 

 

W ramach inwestycji wykonano 12 miejsc przeznaczonych na pola urnowe. Zadanie wykonano 

i odebrano 30 września 2006 r. 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              8 561 155,36 zł  

 

Wydatki bieżące – 6 560 332,73 zł 

Wydatki majątkowe – 2 000 822,63 zł 
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Teatry dramatyczne i lalkowe         1 654 583,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 654 583,00 zł 

 

Przekazana dotacja przeznaczona została na działalność statutową Teatru „Maska”, a także na 

sfinansowanie remontu dachu budynku teatru. W repertuarze Teatru w 2006 roku znalazły się 

premiery: „Mity Greków - interpretacje” i „Chłopczyk z albumu”. Ponadto grano spektakle : „Tygrys 

Pietrek”, „Baśń o zaklętym kaczorze”, „Trzy świnki”, „Podróże Koziołka Matołka”, „Królowa 

Śniegu’”, „O rybaku i złotej rybce", „Przygody Rozbójnika Rumcajsa”. Dla uczczenia obchodów 

Jubileuszu 50 – lecia Teatru zorganizowano m.in.: występ Teatru Bradshow’ Shadows z Australii, 

występy teatrów lalkowych z Koszyc, Volpino z Francji i trzech teatrów z Ukrainy. 

W prowadzonej przez Teatr edukacji teatralnej w ponad 100 lekcjach edukacyjnych wzięło udział 

ok. 5 000 uczniów. Zorganizowano także dla nauczycieli konferencje pt. „Bliżej sztuki, bliżej 

dziecka”. 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  1 384 448,29 zł 

 

Wydatki bieżące – 768 181,00 zł 

 

Osiedlowy Dom Kultury „Staroniwa”   347 813,00 zł 

Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno”   353 930,00 zł 

Osiedlowy Dom Kultury „Słocina”     66 438,00 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 kółka recytatorsko-teatralnego oraz zajęć rytmiczno-

wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, gry i konkursy komputerowe, zajęcia 

rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe czy zajęcia opiekuńcze w okresie 

ferii zimowych i wakacji. Przekazana dotacja pokryła koszty prowadzenia działalności statutowej, 

utrzymania obiektów oraz wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. 

Ponadto placówki te prowadziły działalność poza swoimi siedzibami. 

Osiedlowy Dom Kultury „Staroniwa” na osiedlu F. Kotuli oraz na Wzgórzach Staroniwskich; 

Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno” na osiedlach: Zalesie, Drabinianka, Słocina i Załęże. 

 

Wydatki majątkowe – 616 267,29 zł 

 

Budowa  Domu Kultury na os. Baranówka                        181 984,73 zł 

 

Została opracowana dokumentacja projektowa – projekt budowlano – wykonawczy oraz koncepcja 

architektoniczna. Ponadto wykonano roboty wyburzeniowe istniejącego baraku oraz wymieniono 

zewnętrzną instalację deszczową Φ 200 – 300 mm o dł. 0,04 km. 

 

Dotacja dla Osiedlowego Domu Kultury „Staroniwa” na zakupy inwestycyjne          30 000,00 zł 

 

Dotacja została przeznaczona na zakup zestawów komputerowych, pianin i innych sprzętów 

muzycznych. 

 

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście                                                   229 371,28 zł 

 

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają 

roboty rozbiórkowe oraz prace nad wzmocnieniem fundamentów po zewnętrznej stronie budynku. 

Planowany zakres rzeczowy na 2006 r. został wykonany. Umowny termin zakończenia zadania – 

2008 r. 
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Modernizacja Domu Kultury/OSP  na os. Wilkowyja ul. Olbrachta         174 911,28 zł 

 

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają 

roboty budowlano – rozbiórkowe: postawiono budynek garażowy OSP w stanie surowym, 

wykonano ściany działowe pomieszczeń socjalnych. Termin zakończenia realizacji zadania 

przypada na 2008 r.  

 

Galerie i biura wystaw artystycznych           795 001,00 zł 

 

Wydatki bieżące –  795 001,00 zł  

 

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa -  178 635,00 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, w tym m.in.: „Rzeszów, moje miasto, moje 

miejsce”, „Wyprawy na krańce świata”, „Nie tylko pejzaż”, „Bieszczady Wschodnie”, „Portrety”, 

„Kraków”, „Na styku dnia i nocy”, „Znak”. Do wystaw wydano katalogi lub foldery. Poza 

działalnością wystawienniczą w Galerii odbywały się spotkania klubowe młodych fotografików. 

Zorganizowana została biblioteka z literaturą o fotografii, udostępniana wszystkim miłośnikom 

fotografii. 

Przekazane środki pokryły wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników tej placówki oraz 

niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymanie placówki i organizacją wystaw. 

 

Biuro Wystaw Artystycznych  -  616 366,00 zł 

 

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych 

artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych. 

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. W 2006 r. BWA zorganizowało w sumie 36 wystaw profesjonalnej 

twórczości plastycznej. 

Biuro współpracuje z instytucjami i placówkami kultury organizując wieczory słowno – muzyczne, 

wieczory literackie, promocje książek, okolicznościowe koncerty. 

Środki przekazane placówce, w formie dotacji, zabezpieczyły wydatki osobowe i rzeczowe 

związane z działalnością tej instytucji kultury.  

 

 

Biblioteki            1 580 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące –  1 580 000,00 zł 

 

Miasto, na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, 

przekazało ww. kwotę na działalność bieżącą filii miejskich. 

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       2 029 172,34 zł 

 

Wydatki bieżące – 644 617,00 zł 

 

Środki w wysokości 580 377,00 zł 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 Miasta, z tego m.in.: 

− Klasztor OO Bernardynów w Rzeszowie      120 000,00 zł 

− Parafia Rzymsko-Katolicka Fara w Rzeszowie     140 000,00 zł 
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− Parafia Rzymsko-Katolicka  p.w. Matki Bożej Królowej Polski  

        w Rzeszowie           30 377,00 zł 

− Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Rocha w Rzeszowie - Słocina   25 000,00 zł 

− Muzeum Diecezjalne Rzeszowie        15 000,00 zł 

− Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Krzyża w Rzeszowie     65 000,00 zł 

− Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Rzeszowie     35 000,00 zł 

− Diecezja Rzeszowska       150 000,00 zł 

 

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono także remont zabytkowych nagrobków na 

cmentarzach komunalnych. 

 

Wydatki majątkowe –  1 384 555,34 zł 

 

Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz  

z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego       1 383 944,06 zł 

 

W I półroczu wykonano prace odkrywkowe oraz zabezpieczające w kwartale zachodnim oraz 

rozpoczęto prace penetracyjne na obszarze objętym II etapem. W II półroczu wykonano 

dokumentację projektową rekonstrukcji i zagospodarowania płyty Rynku wraz z obiektem wejścia 

do podziemnej trasy turystycznej. Wybudowano 4 szt. szybików oraz wykonano prace 

penetracyjne w rejonie trasy turystycznej pod płytą Rynku o dł. 70 m. Rozpoczęto prace 

budowlane rekonstrukcji płyty i obiektu wejścia oraz prace nad kanalizacją deszczową. Termin 

umowny zakończenia – listopad 2007 r. 

 

Budynek Urzędu Miasta, Rynek 1 – Ratusz                                                                       611,28 zł 

 

Po unieważnieniu dwóch przetargów został ogłoszony trzeci z terminem otwarcia ofert na 23 

października 2006 r. W ramach trzeciego przetargu wyłoniono wykonawcę. Teren budowy 

przekazano w listopadzie 2006 r. Wartość umowna realizacji zadania wynosi 722 634, 08 zł z VAT. 

Termin zakończenia wyznaczono na 15 listopada 2007 r. 

 

Pozostała działalność          1 117 950,73 zł 

 

Wydatki bieżące –1 117 950,73 zł 

 

Powyższą kwotę przeznaczono na: 

 

Imprezy kulturalne w mieście, z tego m.in.: 

� nagrody Miasta Rzeszowa i nagrody Młode Talenty, 

� nagrody okolicznościowe i  jubileuszowe, 

� okolicznościowe imprezy i koncerty na Rynku, 

� Carpatia Festiwal, 

� obchody jubileuszu Teatru Maska, 

� imprezy patriotyczne: Święto Konstytucji 3 Maja, rocznica śmierci Leopolda Lisa-Kuli, rocznica 

zakończenia II wojny światowej itp., 

� dofinansowanie imprez organizowanych przez Rady Osiedlowe – Dni Osiedla; 

� dofinansowanie imprez organizowanych przez instytucje kultury, m.in. Festiwal Muzyczny w 

Łańcucie,  

 

Dotacje na dofinansowanie festiwali, przeglądów oraz koncertów muzycznych w kwocie 37 000,00 

zł, z tego dla: 

� Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie               9 000,00 zł 

� Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego  2 000,00 zł 

� Parafii Katedralnej w Rzeszowie                 16 000,00 zł 
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� Tanecznego Klubu Sportowego Gasiek       3 000,00 zł 

� Europejskiego Forum Studentów AEGEE – Rzeszów     1 000,00 zł 

� Rzeszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego RESOVIA SALTAS  3 000,00 zł 

� Stowarzyszenia Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek     3 000,00 zł 

 

Dotacje na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych i naukowych w kwocie 14 800,00 zł, z tego 

dla: 

� Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa       2 000,00zł 

� Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „Ślad”    1 500,00 zł 

� Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego FRAZA     2 000,00 zł 

� Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie   3 500,00 zł 

� Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”  1 000,00 zł 

� Parafialnego Klubu Sportowego Calasanz         800,00 zł 

� Stowarzyszenie Promocji Rozwoju i Aktywności „Nowa Perspektywa”   2 000,00 zł 

� Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego      2 000,00 zł 

 

Dotacje na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowo-programowych o profilu tanecznym, wokalnym 

i instrumentalnym w kwocie 15 000,00 zł, z tego dla: 

� Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”    2 000,00 zł 

� Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego  3 560,00 zł 

� Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”    1 690,00 zł 

� Rzeszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego RESOVIA SALTANS  1 000,00 zł 

� Stowarzyszenia Folklorystycznego KARPATY      2 750,00 zł 

� Stowarzyszenia – Związek Piłsudczyków      4 000,00 zł 

 

Dotacje na organizację plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych w kwocie 

13 000,00 zł, z tego dla: 

� Polskiego Związku Głuchych Oddział Podkarpacki     6 500,00 zł 

� Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej    3 000,00 zł 

� Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych art.-Core     3 500,00 zł 

 

Dotacje na organizację wystaw i warsztatów w zakresie plastyki, grafiki i fotografii w kwocie 10 000 

zł, z tego dla: 

� Polskiego Związku Głuchych Oddział Podkarpacki     1 475,00 zł 

� Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski    6 950,00 zł 

� Koła Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Rzeszowie    1 575,00 zł 

 

Dotacje na pomoc w organizacji konkursów, spotkań oraz cyklicznych imprez kulturalnych 

w kwocie 32 000,00 zł, z tego dla: 

� Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego      6 900,00 zł 

� Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie     2 000,00 zł 

� Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie     1 400,00 zł 

� Klubu Inteligencji Katolickiej        1 400,00 zł 

� Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TiTUM  2 000,00 zł 

� Fundacji Szkolnictwa Muzycznego       5 200,00 zł 

� Stowarzyszenia – Związek Piłsudczyków      3 500,00 zł 

� Stowarzyszenia – Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Rzeszowie  2 000,00 zł 

� Euroregionalnego Stowarzyszenia Promocji, Sportu i Kultury „Youth Progress” 2 000,00 zł 

� Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych    5 600,00 zł 

 

Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej – 142 300,00 zł 

 

Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę 

Rzeszowską w ramach tzw. Teatru Muzycznego. 
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Kultura fizyczna i sport                 4 895 180,85 zł 

 

Wydatki bieżące – 3 025 633,39 zł 

Wydatki majątkowe – 1 869 547,46 zł 

 

Obiekty sportowe           1 021 637,56 zł 

 

Wydatki majątkowe – 1 021 637,56 zł 

 

Budowa boiska sportowego na os. Słocina                                                                   99 935,17 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową boiska do piłki nożnej i ogrodzenia terenu. W październiku 

2006 r. przekazano plac budowy. Wykonano niwelacje terenu pod płytę boiska. Zakończenie 

zadania przypada na 30 czerwca 2007 r. 

 

Budowa Skate Parku                98 963,66 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową wykonawczą. Plac budowy przekazano 26 czerwca 2006 r. 

Wykonano płytę betonową na potrzeby Skate Parku. Zadanie zakończono i odebrano 24 lipca 

2006 r.  

 

Modernizacja budynków ROSiR                       150 000,00 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową docieplenia i wymiany stolarki budynku usługowego. 

Opracowano ekspertyzy dachu basenu i hali widowiskowej. Wymieniono 70 szt. okien PCV. 

Planowany zakres rzeczowy na 2006 r. został wykonany. Zakończenie robót przypada na 30 

czerwca 2007 r.  

 

Modernizacja instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska  

przy ul. Wyspiańskiego             122 873,13 zł 

 

Instalacja została wykonana w grudniu 2005 roku. Rozliczenie inwestycji zostało zakończone 

30 marca 2006 r. 

 

Modernizacja oświetlenia i montaż siedzisk na stadionie ZKS Stal Rzeszów             500 000,00 zł 

 

Środki te zostały przekazane na zakup siedzisk i materiałów do wykonania oświetlenia.  

 

Ogrodzenie stadionu K.S. Korona Załęże                                                                     20 000,00 zł 

 

Wykonano ogrodzenie stadionu elementami betonowymi o długości 280 mb. oraz bramę 

wjazdową. Zadanie zakończono i odebrano 23 sierpnia 2006 r. 

 

Rozbudowa sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie                    29 865,60 zł 

 

Na sesji Rady Miasta w dniu 23 maja 2006 r. zostały połączone dwa zadania inwestycyjne: 

„Budowa krytego lodowiska – projekt” i „Budowa zadaszenia sztucznego lodowiska przy ul. 

Wyspiańskiego”. 20 października zawarto umowę na opracowania projektowe. Rada Miasta w dniu 

17 października 2006 r. podjęła uchwałę dotyczącą rozpoczęcia prac planistycznych dla inwestycji 

„Resovia Park w Rzeszowie” na terenie objętym ww. lodowiskiem. W związku z powyższym 

przerwano prace projektowe.   

 

Instytucje kultury fizycznej          1 928 710,00 zł 
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Wydatki bieżące –  1 928 710,00 zł 

 

Głównym i podstawowym zadaniem Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest tworzenie 

odpowiednich warunków do działalności rekreacyjnej i sportowej w mieście. 

ROSiR 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       1 944 833,29 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 096 923,39 zł 

 

Powyższa kwota przeznaczona została na: 

� imprezy sportowo – rekreacyjne w mieście; 

� dofinansowanie imprez organizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe m.in.: 

Mistrzostwa Europy w Karate Tradycyjnym; 

� 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; 

 

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe, z tego: 

 

Dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki w wysokości 90 000 zł, z tego dla: 

� Koszykarskiego Klubu Sportowego „Resovia”              53 500,00 zł 

� Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego             36 500,00 zł 

 

Dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w wysokości 300 000 zł, z tego dla: 

� CWKS „Resovia”                  92 000,00 zł 

� Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” Rzeszów             92 000,00 zł 

� Klubu Sportowego „Korona”                55 000,00 zł 

� Klubu Sportowego „Junak”                25 000,00 zł 

� Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły”             18 000,00 zł 

� Klubu Sportowego „Elektrociepłownia”               10 000,00 zł 

� Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”                 4 000,00 zł 

� Ludowego Klubu Sportowego Przybyszówka                4 000,00 zł 

 

Dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej w wysokości 85 000,00 zł, z tego 

dla: 

� Akademickiego Klubu Sportowego „Resovia”              60 000,00 zł 

� Międzyszkolnego Klubu Sportowego V Liceum Ogólnokształcącego           20 000,00 zł 

� Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego              5 000,00 zł 

� Uczniowskiego Klubu Sportowego – Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej  

„Siódemka”                     5 000,00 zł 

 

Dotacje na szkolenia i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w tym 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w wysokości 397 000,00 zł, z tego dla: 

� Akademii Karate Tradycyjnego                 10 000,00 zł 

� Rzeszowskiego Klubu Taekwon-do                  5 000,00 zł 

� Rzeszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego                 8 000,00 zł 

� Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” Rzeszów            103 500,00 zł 

� Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”               7 000,00 zł 
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� Rzeszowskiego Klubu Badmintona                10 000,00 zł 

� Stowarzyszenie Promocji Rozwoju i Aktywności „Nowa Perspektywa”              3 000,00 zł 

� Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Sportu Dzieci”               4 000,00 zł 

� Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia”                 5 000,00 zł 

� Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego              10 000,00 zł 

� Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki „System”                 7 000,00 zł 

� Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”                 9 000,00 zł 

� Podkarpackiego Związku Tenisa Stołowego               10 000,00 zł 

� Rzeszowskiego Towarzystwa Tenisowego                 7 000,00 zł 

� Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego               2 000,00 zł 

� Parafialnego Klubu Sportowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”             5 000,00 zł 

� Klubu Pływackiego „Sokół”                   7 000,00 zł 

� Zarządu Środowiskowego AZS                   9 000,00 zł 

� Uczniowskiego Klubu Sportowego „SET”                 1 000,00 zł 

� Automobilklubu Rzeszowskiego                   6 000,00 zł 

� CWKS „Resovia”                   85 000,00 zł 

� Uczniowskiego Klubu Sportowego ”Foxball”                 1 000,00 zł 

� Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Walter”               20 000,00 zł 

� Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start”                 9 000,00 zł 

� Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej               3 000,00 zł 

� Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pogoń”                 1 000,00 zł 

� Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gambit”                 2 500,00 zł 

� Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego                 2 000,00 zł 

� Młodzieżowego Klubu Kajakowego „Resowiak”                 5 000,00 zł 

� Rzeszowskiego Klubu Tenisowego „ABC”                 1 000,00 zł 

� Stowarzyszenia Sztuk Walki w Słocinie                  4 000,00 zł 

� Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej Brygidy Sakowskiej             12 500,00 zł 

� Klubu Sportowego Polonia Rzeszów       6 000,00 zł 

� Uczniowskiego Klubu Sportowo – Towarzyskiego „Dwójka”    5 000,00 zł 

� Podkarpackiego Stowarzyszenia Turystyczno – Sportowego NSZZ SOLIDARNOŚĆ1 500,00 zł 

� Rzeszowskiego Klubu Narciarskiego „Sport – Partner”     5 000,00 zł 

� Sportowego Klubu Bilardowego „Ósemka”      5 000,00 zł 

      

Wydatki majątkowe – 847 909,90 zł 

 

Zagospodarowanie terenu – Park Wypoczynku Czynnego,  

prawa strona rzeki Wisłok             347 670,93 zł 

 

Środki zostały wykorzystane na roboty niwelacyjne, nawiezienie ziemi, nasadzenia. Z uwagi na 

podwyższenie terenu i osadzenie nawiezionej ziemi, roboty związane z wykonaniem chodników 

zostały przesunięte na 2007 r. Umowny termin zakończenia prac – 30 czerwca 2007 r.  

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os. Krakowska-Południe – Wzgórza 

Staroniwskie                                                                                                                114 185,34 zł 

 

Opracowano i zatwierdzono koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu. Opracowano 

dokumentację projektową. Wykonano 710 m
2

 chodnika na terenie pomiędzy ul. Wiktora, 

a ul. Wyspiańskiego. Zakres robót został wykonany i odebrany 15 listopada 2006 r. 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os. Staromieście                192 453,64 zł 

 

W ramach zagospodarowania terenu wykonano plac zabaw, boisko do siatkówki oraz ogrodzenie 

terenu. Zadanie zostało wykonane i odebrane 26 października 2006 r. 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os. Śródmieście – Północ   30 000,00 zł 
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Opracowano projekt wykonawczy zagospodarowania terenu – plac zabaw, boisko do siatkówki, 

ogrodzenie. Wykonano plantowanie terenu oraz ogrodzenie z elementów betonowych. Planowany 

zakres prac na 2006 r. został wykonany. Umowny termin zakończenia robót – 30 czerwca 2007 r. 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os. Zalesie 

– korty tenisowe               137 600,00 zł 

 

W czterech kolejno ogłoszonych przetargach nie było zgłoszeń do realizacji ww. zadania. Umowę 

na realizację zadania zawarto 30 listopada 2006 r. Termin zakończenia inwestycji przypada na 30 

czerwca 2007 r. 

 

Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego, 

etap II                             25 999,99 zł 

 

W ramach inwestycji nawieziono i wyplantowano teren przeznaczony pod parking i drogę 

dojazdową do hali sportowej od strony południowej – od ul. Lenartowicza. Planowany zakres robót 

został wykonany i odebrany w październiku 2006 r. 

 

 

 

 

 

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  2006 roku 

wydatkowano  38 160 311,58 zł.  

 

Rolnictwo i łowiectwo                    9 434,92 zł 

 

Wydatki bieżące  - 9 000,00  zł 

 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

 

Zaplanowane  w budżecie środki   zostały wykorzystane na przeprowadzenie kontroli terenowej 

klasyfikacji gruntów.  

 

 

Pozostała działalność 

 

Wydatki bieżące  -  434,92  zł 

 

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

 

 

Gospodarka mieszkaniowa                                 1 266 418,98  zł 

 

Wydatki bieżące  - 1 266 418,98  zł 
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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               476 994,32 zł 

 

Wydatki bieżące – 451 994,32 zł 

Wydatki majątkowe – 25 000 zł 

 

 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )                        50 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł 

 

Środki zostały wykorzystane na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej, modernizację 

ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków dla obrębów 221 Rzeszów – Słocina, 220 

Rzeszów- Załęże. 

 

Nadzór budowlany                           426 994,32 zł 

 

Wydatki bieżące – 401 994,32 zł 

Wydatki majątkowe – 25 000 zł 

 

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz na zakup samochodu.  

 

 

Administracja publiczna                       1 108 069,85 zł 

 

Wydatki bieżące – 1 108 069,85 zł 

 

Urzędy wojewódzkie             1 050 528,00 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                   57 541,85 zł 

 

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2006 r. 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa              266 581,62 zł

                                                              

Wydatki bieżące  -266 581,62 zł 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa                   25 702,07 zł 

 

Wydatki bieżące  -25 702,07 zł 

 

Środki   zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców. 
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Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 240 879,95 zł 

 

Wydatki bieżące  -240 879,95 zł 

 

Środki zostały wydatkowane m.in. na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz  prezydenta 

miasta Rzeszowa. 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  8 184 950,00 zł 

 

Wydatki bieżące  - 8 091 000,00 zł 

Wydatki majątkowe – 93 950,00 zł 

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                       8 141 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące  - 8 077 000,00 zł 

Wydatki majątkowe – 64 000,00 zł 

 

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej. W 2006 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, 

modernizacja i termomodernizacja obiektów KM PSP w Rzeszowie wydano 64 000 zł. Środki 

zostały przeznaczone na termorenowację pokrycia dachowego i części ścian w obiektach JRG 

Nr 2 przy ul. Hetmańskiej. 

 

Obrona cywilna                 29 950,00 zł 

 

Wydatki majątkowe – 29 950,00 zł  

 

Środki zostały przeznaczone na zakup syreny alarmowej  ESA -3000 oraz jej montaż.  

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                14 000,00 zł  

 

Wydatki bieżące  -14 000,00 zł 

 

Komenda Miejska PSP w Rzeszowie otrzymała 14 000 zł na odtworzenie i naprawę zniszczonego 

sprzętu i wyposażenia podczas działań przeciwpowodziowych. Środki te zostały przeznaczone na 

zakup rękawów do podnoszenia korony wałów przeciwpowodziowych oraz modulatora 

sygnałowego ZURA . 

 

 

Ochrona zdrowia                   39 458,45 zł 

 

Wydatki bieżące  -   39 458,45 zł 

 

Otrzymaną dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia 

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

 

Pomoc społeczna                         26 503 672,40 zł 

 

Wydatki bieżące  -  26 503 672,40 zł  
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Ośrodki wsparcia                                                                                                         238 453,40 zł 

 

Otrzymana dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. 

działającego w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych. Z miejsc korzystało 19 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               24 168 500,00 zł 

 

Kwotę  w wysokości 23 464 563,11  zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich 

oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystało średnio miesięcznie 7 319 

rodzin. Ponadto zostały wypłacone zaliczki alimentacyjne dla 748 rodzin.  Pozostałe wydatki w 

wysokości  703 936,89 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             153 300,00 zł 

 

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie  355 osób korzystających z zasiłków stałych oraz 87 

osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                  1 544 340,00 zł 

 

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej wypłacone zostały zasiłki stałe dla 445 podopiecznych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie                17 000,00 zł 

 

Otrzymana  dotacja została przeznaczona na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          376 795,00 zł 

 

Ze środków tych pokrywane są   specjalistyczne usługi opiekuńcze , zgodnie z ustawą o ochronie 

zdrowia psychicznego. W  2006r. tą formą pomocy  zostały objęte osoby z zaburzeniami 

psychicznymi oraz dzieci z autyzmem. Z  powodu niewystarczającej dotacji z budżetu państwa 

wydatki w wysokości 21 869,71 zł zostały sfinansowane z budżetu samorządowego. 

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                  5 284,00 zł 

 

Środki  przeznaczono na udzielenie pomocy społecznej rodzinom rolniczym, których gospodarstwa 

rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin. 

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             304 731,04 zł 

 

Wydatki bieżące  -  304 731,04 zł 

 

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                     226 500,00 zł 
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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. Z  powodu niewystarczającej dotacji z budżetu państwa wydatki w wysokości 

4 048,78 zł zostały sfinansowane z budżetu samorządowego. 

 

Pomoc dla repatriantów                              78 231,04  zł 

 

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie dotacja 

została wykorzystana na  koszty przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów 

z Rosji. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej 

 

 

 

Działalność usługowa                                                                                                  18 999,98 zł 

 

Wydatki bieżące – 18 999,98 zł 

 

Zaplanowane w budżecie Miasta środki zostały przeznaczone na utrzymanie mogił wojennych.  

 

 

Administracja publiczna                          11 919,00 zł 

 

Wydatki bieżące –  11 919,00 zł 

 

Komisje poborowe 

 

Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań 

lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                       20 000,00 zł 

 

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł 
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Zapisane w budżecie środki w wysokości 20 000 zł zostały w ramach zawartego porozumienia 

pomiędzy Komendą Miejską  PSP w Rzeszowie a Powiatem Rzeszowskim, wykorzystane  na 

zakup neutralizatorów i sorbentów do usuwania rozlewisk i materiałów niebezpiecznych na 

drogach. 

 

 

 Oświata i wychowanie                   326 839,00 zł 

 

Przedszkola 

 

Wydatki bieżące – 326 839,00 zł 

w tym dotacje – 114 159,00 zł 

 

Na 2006 r. zostały zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Chmielnik, Łańcut, Tyczyn, 

Boguchwała, Hyżne, Niebylec, Dynów. Porozumienie 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 około 64.  

Zostały również zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Krasne, Świlcza, Chmielnik, 

Tyczyn, Boguchwała w sprawie refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli 

niepublicznych znajdujących się na terenie Rzeszowa. (Przedszkole Publiczne Św. Józefa, 

Przedszkole Parafialne przy Parafii M.B. Różańcowej, Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia 

Sióstr Służebniczek NMP NP. im. Marii Sylwii  Sznajder, Niepubliczne Przedszkole „Chatka 

Puchatka”). W okresie sprawozdawczym do tych przedszkoli  uczęszczało  średnio 29 dzieci. 

 

 

Pomoc społeczna                       1 729 886,75 zł 

 

Wydatki bieżące –1 729 886,75 zł 

 

Od stycznia 2005 r prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

oraz rodzin zastępczych stało się zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 86 ustawy  z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 65, poz. 593 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.  

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze          1 532 041,71 zł 

 

• Pogotowie opiekuńcze                                     560 211,00 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 grudnia w placówce znalazło opiekę 98 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, 

Krośnieńskiego, Sanockiego, Lubaczowskiego, Łańcuckiego, Strzyżowskiego, Stalowowolskiego, 

Leżajskiego, Wielickiego, Przemyskiego, Leskiego, Brzozowskiego . 

 

• Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 

      Domu dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”               971 830,71 zł 

 

Zespół jest placówką wielofunkcyjną sprawującą opiekę nad dziećmi w wieku od urodzenia do 

ukończenia szkoły ponadpodstawowej. W skład Zespołu wchodzą Dom Małego Dziecka, Dom dla 

Dzieci I Młodzieży oraz Ośrodek Wsparcia Dziennego. Opieka  nad dziećmi sprawowana jest 

przez całą dobę. Miejsc statutowych w domu dziecka jest 60, z tego ponad połowę zajmuję dzieci 
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pochodzące z innych powiatów. 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                   79 821,04 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  2006 roku z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin, w których przebywa 9 

dzieci z powiatów: Łańcuckiego, Ropczycko – Sędziszowskiego, Przemyskiego, Skarżyńskiego, 

Jarosławskiego i Łódzkiego. 

 

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy               118 024,00 zł 

 

W 2006 zrealizowano w ośrodku m.in. następujące zadania:  

• zdiagnozowano 145 kandydatów  zgłaszających  się do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych , 

• zdiagnozowano 30 kandydatów zgłaszających  się do pełnienia funkcji rodzin  zastępczych, 

• przeszkolono 318 osób z rodzin adopcyjnych i  rodzin zastępczych, 

• przeprowadzono na zlecenie sądów rejonowych i sądów rodzinnych 165 szczegółowych 

diagnoz  w sprawach opiekuńczych, 

• podjęto  działania interwencyjne w sprawach przemocy wobec dziecka oraz udzielono pomocy 

kobietom w ciąży znajdującym się w trudnej sytuacji 

 

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. 

 

 

 


