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400 40002 Dostarczanie wody
w tym :
- Budowa sieci wodociągowej ul.Gajowa-Kopaliny
Razem wytw.i zaopat.

5 000

0

0,0%

5 000

0

0,0% termin jej zakńczenia ustalono na II kw.2008r, złoŜono

rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji,
wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacji dla całego zadania
5 000

0

0,0%

94

0

0,0%

0

planowany zakres obejmował modernizację bazy MKS sp.z
o.o.
0,0% i przystanków, inwestycja miała być realizowano po uzyska-

w energ.elek, gaz i wodę
600 60004 Lokalny transport zbiorowy
w tym :
- Rozbudowa i moderniz.

94

infrastruktury tech-komunk
transporu miejskiego
60011 Drogi publicz.krajowe
w tym :
-Budowa dróg serwiso-

niu środków z UE, jednak ze względu na brak ogłoszenia o
terminie naboru wniosków nie podjęto jej przygotowania
613 880

360 633

58,7% zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 55.672 zł,

613 880

360 633

58,7% projektowej na budowę dróg serwisowych wzdłuŜ ulicy

zakres inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji

wych wzdłuŜ ul.Lwowskiej
oraz budowa zjazdów do

Lwowskiej wraz ze zjazdami na ul.Gajową i Leśną, opracowana została dokumentacja i uzyskano decyzję pozwolenia na

ul.Gajowej

budowę.Dla ciągów pieszo-jezdnych przygotowano materiały
do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
podziały niezędnych działek, podpisano porozumienie na budowę pełnych skrzyŜowań ul.Lwowskiej z ul.Partyzantów,
Polną, Kawęczyńską, Gawrzyłowską i Budzisz ; złoŜono
wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej,

60014 Drogi publicz.powiatowe
w tym :
- Pogłębienie wiaduktu
kolejowego w ciągu
ul.1-go Maja

- Budowa ronda na

1 181
600

1 178 943

6 050

5 684

99,8%

zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 3.050 zł,
94,0% zakres inwestycji obejmuje obniŜenie światła wiaduktu do

4,5m oraz przebudowę odcinków ul.1 Maja i Kwiatkowskiego
wraz z uzbrojeniem ; zaktualizowano dokumentację
projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę,
1 175
550

1 173 259

99,8%

zakończono przebudowę skrzyŜowania na rondo wraz z przebudową istniejącego uzbrojenia, inwestycja realizowana
przy dofinansowaniu ze środków budŜetu państwa (program
GAMBIT) - 440.500 zł) oraz Powiatu Dębickiego-220.250 zł,
inwestycja oddana do uŜytkowania w maju 2007r,

skrzyŜowaniu ul.Kosynierów
Racławickich z ulicą
Kościuszki

60016 Drogi publicz.gminne

zapłacono zobowiązania z 2006r - 29.890 zł

6 892
100

6 222 265

465 800

464 357

90,3%

w tym :
- Budowa połączenia
drogowego od ronda

99,7% zakres inwestycji obejmował budowę 200m drogi z uzbro-

jeniem oraz budowę 15 miejsc parkingowych, inwestycja

zakończona i oddana do uŜytkowania,

Metalowców do ul.Piaski

- Budowa II etapu ulicy
Budzisz w Dębicy wraz z
infrastrukturą techniczną
i kanalizacji burzowej w
ul.Królewskiej

- Budowa ul.Powstańców
W-wy i ul.Ofiar Katynia

1 908
000

1 907 957

100,0%

zakres zadania obejmował budowę ok.1 km drogi wraz z
chodnikami, wodociągiem, oświetleniem i kanalizacją
deszczową, inwestycja została zakończona 30.VII.2007r,
a jej końcowe rozliczenie nastąpi w roku bieŜącym ,

1 065
000

1 063 625

99,9% zapłacono zobowiązania z 2006r w wys.200.000 zł,

inwestycja obejmowała budowę 900m ulicy z odwodnieniem; w 2005r wykonano odwodnienie, w 2006r wykonano 869m ul.Powstańców W-wy, Ofiar Katynia i przyległych,
inwestycja zakończona i oddana do uŜytkowania w 2006r,

- Budowa ulic na Oś.Kępa:
Pokoju, Kombatantów,
Woj.Polskiego, Wolności,
Młodości
- Budowa dróg na Osiedlu
Wolica I (ul.Piękna, Jasna,

288 000

287 955

100,0% zapłacono zobowiązania z 2006r w wys. 287.950 zł,

za wykonanie kanalizacji burzowej,

rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji
62 000

8 052

13,0% projektowo-kosztorysowej dla budowy ulic z infrastrukturą,

złoŜono materiały o uzyskanie decyzji lokalizacyjnejplanowany
termin jej zakończenia ustalono na II kw.2008r

Jesienna, Letnia, Zimowa)

- Budowa ul.Północnej
od ul.Starzyńskiego do
u. Kwiatkowskiego

- Mała Obwodnica Północna
od Świętosława do Sandom.

30 000

22 017

73,4% cały zakres robót obejmuje budowę ok.1,6 km drogi z

chodnikami, ścieŜką rowerową i oświetleniem ulicznym,
wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, trwa
postępowanie związane z wykupem gruntu, otzrymano
pozwolenia na budowę,
600 000

79 581

13,3% zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 5.298 zł,

cały zakres robót obejmuje budowę ok.2,8 km drogi wraz
z uzbrojeniem (od ul.Świętosława do Sandomierskiej i od ul.
J.Pawła II do Kwiatkowskiego), wybrano wykonawcę
dokumentacji projektowo-kosztowysowej, która ma zostać
opracowana w II kw.br, przygotowano materiały do decyzji
lokalizacyjnej oraz mapy do celów projektowych,

- Przebudowa ulicy
Głowackiego w Dębicy

325 000

- Budowa ul.Osiedlowej
-Daszyńskiego

23 000

20 561

110 000

109 134

- Przebudowa układu
komunikacyjnego w Dębicy
ul.Rzeszowska, Tysiąclecia
i Mickiewicza

324 613

99,9% zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 324.125 zł,

wykonano 165m ulicy z chodnikami oraz kanaliz.deszczową,
inwestycja zakończona i oddana do uŜytkowania w 2006r,
89,4%

zapłacono zobowiązania z roku poprzedniego -12.627 zł,
zaktualizowano dokumentację na budowę ronda na skrzyŜowaniu ulic Daszyńskiego i Osiedlowej,uzyskano pozwolenie
na budowę ronda,

99,2% zakres inwestycji obejmuje modernizację ulic z budową

chodników i ścieŜek rowerowych; z uwagi na ciągłe odwołania mieszkańców w obrębie skrzyŜowania ul.Rzeszowskiej
z ul.Drogowców i Sandomierską (projektowane ronda) i
brak ostatecznej decyzji lokalizacyjnej nie moŜna było dokończyć opracowania projektu-zerwana została takŜe umowa

na dokończenie prac projektowych, w drodze przetargu
wyłoniono więc nowego wykonawcę projektu, któremu
przekazano wnioski zainteresowanych stron, wykupiono
takŜe teren pod przebudowę skrzyŜowania,
- Przebudowa
ul.Kawęczyńskiej-bocznej

42 500

- Budowa ul.Kopernika

22 800

40 242

94,7% dokonano wykupów części nieruchomości niezbędnych pod

budowę ulicy
3 269

14,3% zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy

ulicy wraz z kanalizacją deszczową, ze względu na trudności
w uzgodnieniach przebudowy wyjazdu ul.Kopernika do ul.
Granicznej przesunięto termin oddania dokumentacji na I
kw.br
- Budowa ul.Granicznej

50 000

21 460

42,9% zlecono wykonanie podziałów nieruchomości oraz rozpoczęto

wykupy terenu niezbędnego do realizacji inwestycji,
inwestycja realizowana w latach 2004-2007 obejmowała

- Budowa i remont dróg
z infrastrukturą tech.na
terenie byłej JW.

- Zakup ciągnika wraz z
osprzetem do zimowego
utrzymania ulic

60078

Usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych , w tym :
- Przebudowa przepustów
w rejonie ul.Zdrojowej

1 770
000

1 764 085

2

99,7% budowę 330m ulicy oraz remont ok.7.250m istniejącej

nawierzchni,inwestycja zakończona i oddana do uŜytkowania,
zadanie dofinansowane zostało ze środków ZPORR w wys.
1.387.865 zł i z budŜetu państwa 185.049 zł

130 000

105 357

427 591

413 252

75 000

74 363

zakupiono ciągnik URSUS oraz spychacz czołowy do
zimowego utrzmania ulic

96,6%

zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 7.442 zł,
99,2% dokonano przebudowy dwóch przepustów na potoku

Kawęczynskim przy ul.Zdrojowej wraz z częściową regulacją
potoku, inwestycja zakończona i oddana do uŜytkowania,
w 2007r wykonano roboty dodatkowe wynikłe przy realizacji zadania,
- Przebudowa mostów
na ul.Zdrojowej
- Zabezpieczenie
osuwiska przy ulicy
Wielopolska-boczna
- Przebudowa przepustu
pod koroną drogi ul.
Świętosława na potoku
Gawrzyłowskim
- Przebudowa przepustu
pod koroną drogi na potoku
Kawęckim w obrębie ul.
Polnej i Partyzantów w Dębicy

18 000

7 576

42,1% dokonano podziału 9 działek w celu późniejszego wykupu

terenu

500

50

175 500

172 673

zakres robót obejmuje zabezpieczenie naturalnego osuwiska
10,0% terenu, planowane dofinansowanie ze środków MSWiA
w ramach usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych,
wykonano przebudowę przepustu na potoku Gawrzyłowskim
98,4% w rej.ul.Świętosława, inwestycja oddana do uŜytkowania,

ze środków MSWiA została dofinans.w wys.120.000 zł w
ramach programu usuwania klęsk Ŝywiołowych,
158 591

158 590

100,0% przebudowano przepust pod koroną drogi na potoku

Kawęckim o rej.ul.Polnej i Partyzantów,
ze środków MSWiA zadanie dofinans.w wys.100.000 zł w
ramach programu usuwania klęsk Ŝywiołowych,

60095

Pozostała działalność
w tym :
- Zakup wiat
przystankowych

20 000

18 239

91,2%

20 000

18 239

91,2% zakup wiat przystankowych na ul.Metalowców i Krakowską

9 135
265

8 193 332

89,7%

RóŜne jednostki obsługi
gospod. mieszkaniowej
w tym :

562 200

556 083

98,9%

- Adaptacja budynku
hotelu PKP i stołówki na
mieszkania przy ul.Sandomierskiej-bocznej wraz z
kotłownią i uzbrojeniem terenu

370 000

Razem transport
i łączność
700 70004

70005

zakres robót obejmuje modernizację byłego hotelu kolejo-

32 200

- Instalacja CO w
budynkach nr 20,24,26,46
przy ul.Rzeszowskiej

64 000

- Wykonanie elewacji
budynku przy ulicy
Rzeszowskiej nr 46

96 000

Razem gospodarka

99,9% wego, w I pół.2007r przebudowano i zmieniono konstrukcję

dachu na budynku hotelu, w dn.30.XI.2007r Rada Miejska
podjęła decyzję o sprzedaŜy tego budynku,

- Budowa budynków
z przeznaczeniem na
mieszkania socjalne przy
ul.Mościckiego

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
w tym :
- Wykup gruntów zajętych
pod istniejące drogi

369 458

27 001

83,9% opracowano dokumentację projektową, nastąpiła zmiana

lokalizacji budowy budynków na teren przy ul.Mościckiego,
rozstrzygnięto przetarg na budowę budnków, planowny
termin zakończenia inwestycji ustalono na 30.V.2008r,
63 677

99,5% zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 63.677 zł,

w 2006r wykonano instalację CO wraz przyłączami w budynkach przy ul.Rzeszowskiej i Wielopolskiej,
95 947

99,9% zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 95.947 zł,

wykonano odnowienie elewacji budynku od strony ulicy
Rzeszowskiej, inwestycja zakończona w 2006r,

7 200

5 697

79,1%

7 200

5 697

wykupiono działkę pod parking przy ul.Kosynierów
79,1% Racławickich,

569 400

561 780

98,7%

80 500

80 468

100,0%

80 500

80 468

100,0% zakupiono licencję oraz udostępnienie dla potrzeb UM bazy

mieszkaniowa
710 71014 Opracowania geodezyjnokartograficzne, w tym :
- Zakup programu EW
Mapa i komputerowej

danych z graficzną i opisową ewidencją gruntów,

bazy danych
Razem działalność

80 500

80 468 100,0%

usługowa
750 75023

Urząd Miejski
w tym :
- Adaptacja pomieszczeń
w budynku Ratusza
- Zakup sprzętu

100 000

99 547

5 200

5 180

99,5%
99,6% wykonano ściankę wraz z drzwiami wejściowymi do

pomieszczenia planowanego na barek,
94 800

94 367

99,5% zakupiono 9 komputerów typu Notebook, 11 zestawów

komputerowego
Razem administracja

komputerowych, skaner, 4 monitory, 2 komputery, 10
drukarek,3 niszczarki,
100 000

99 547

99,5%

7 000

6 880

98,3%

7 000

6 880

98,3% ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy

publiczna
754 75411 Komendy powiatowe
Państwowej StaŜy PoŜarnej
w tym :
- Zakup pompy hydraulicznej wraz z węŜami
75414

Obrona cywilna
w tym :
- System monitoringu
powodziowego na rzece
Wisłoce i jej dopływach
Razem bezpieczeństwo

przekazano środki na zakup hygraulicznego zestawu narzędzi
PoŜarnej
5 000

5 000

100,0%

5 000

5 000

100,0% przekazano środki dla powiatu na realizację wspólnego

zadania dot.monitoringu powodziowego,

12 000

11 880

2 682
900

2 679 161

99,0%

publiczne i ochrona ppoŜ.

801 80101

Szkoły podstawowe

99,9%

w tym :
- Budowa sali

zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 605.065 zł,
2 615
700

2 612 795

99,9%

gimnastycznej przy SP5

80104

inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmowała
budowę sali gimnastycznej wraz z adaptacją części budynku
inwestycja zakończona i oddana do uŜytkowania,

- Budowa szkoły podstaw.
przy ul.Energetycznej
wraz z salą gimnastyczną

52 000

- Zakup kotła warzelnego

9 700

9 657

- Zakup kserokopiarki

5 500

5 500

61 350

58 831

95,9%

48 000

45 499

94,8% przygotowano dokumentację projektową dla placów zabaw

Przedszkola
w tym :
- Promocja zdrowia,
opieki i wychowania poprzez
utworzenie otwartych
ogólnodostępnych stref
rekreacji dziecięcej w D-cy

zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 46.482 zł,
51 209

98,5% dokończono opracow.dokumentacji dla sali gimnastycznej

z zapleczem,uzyskano pozwolenie na budowę całego zadania
czyli budynku szkoły i sali gimnastycznej,
99,6% zakupiono elektryczy kocioł warzelny dla Szkoły Podst.Nr 9
100,0% zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej Nr 11

oraz wykonano studium wykonalności, złoŜono wniosek o
dofinans.z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europ.Obszaru Gospodarczego,

- Zakup okapu kuchennego

6 850

6 832

99,7% zakupiono okap kuchenny dla Przedszkola Miejskiego Nr 8

- Zakup pieca gazowego
do podgrzewania wody

6 500

6 500

100,0% zakupiono kocioł gazowy z podgrzewaczm do ciepłej wody

80114 Zespoły obsługi ekonomadministracyjnej szkół
w tym :
- Zakup serwera

dla Przedszkola Miejskiego Nr 5,

19 000

18 962

99,8%

19 000

18 962

99,8% zakupiono serwer wraz z systemem zabezpieczeń dla MZO

Razem oświata i
wychowanie
852 85219

85295

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
w tym :
- Adaptacja budynku
nr 13 byłej JW. dla potrzeb
MOPSu
Pozostała dziłalność
w tym :
- Zakup samochodu do
rozwoŜenia posiłków
Razem opieka
społeczna

854 85401

Świetlice szkolne
w tym :
- Zakup okapów
kuchennych
Razem edukacyjna

2 763
250

2 756 954

958 920

860 915

89,8% zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 77.329 zł,

958 920

860 915

89,8% prace adaptacyjne i remontowe budynku wraz z przyłącza-

99,8%

inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmuje
mi, planowany termin zakończenia całego zadania to
I kw.2008r
58 952

58 952

100,0%

58 952

58 952

100,0% zakupiono samochód w ramach programu "Pomoc państwa

w zakresie doŜywiania" do rozwoŜenia posiłków do szkół,
1 017
872

919 867

90,4%

8 000

7 986

99,8%

8 000

7 986

99,8% zakupiono okapy kuchenne do świetlicy szkolnej przy

Szkole Podstawowej Nr 11

8 000

7 986

99,8%

847 500

426 662

50,3%

130 000

87 427

77 500

77 040

opieka wychowawcza
900 90001

Gospod.ściekowa i
ochrona wód
w tym :
- Kanalizacja sanitarna
ul.Sandomierska,Mościckiego i Metalowców

- Uporządkowanie gospod.
wodno-ściekowej ulic:
J.Pawła II, 1-go Maja i
terenów przyległych
- Kanalizacja sanitarna
ul.Ligęzów

przeprowadzono procedurę formalno-prawną , wykupiono
67,3% większość terenu pod przepompownię ścieków oraz wykonano ogrodzenia tych przepompowni, rozpoczęto opracowanie dokumentacji dla wykonania sieci nie objętej projektem
postawowym oraz dokumentację powykonawczą dla
wykonanej kanalizacji z funduszu PHARE,
99,4% w I pół.br przygotowano mapy do celów projektowych

i opracowano koncepcję dla tego zadania,

170 000

169 218

99,5% zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 169.218 zł,

zakres prac obejmował budowę 700m kanalizacji sanitarnej
w rej.ul.Ligęzów, Polna i Partyzantów, inwestycja
zakończona i oddana do uŜytkowania w 2006r,

- Poprawa gospodarki
wodnej i ściekowej na
terenie miasta

90003

Oczyszczanie miasta

470 000

92 977

19,8% zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 1.074 zł,

zakres robót obejmuje budowę ok.17km sieci wodociągowej
hydroforni oraz kanalizacji sanitarnej w połud.części miasta
opracowana jest dokumentacja dla podst.zakresu robót,
uzyskano pozwolenie na budowę, zlecono opracowanie
studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego
oraz wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
planowany termin dostarczenia opracowań to 20.III.br.
1 412
000

1 411 524

100,0%

000
w tym :
- Rozbudowa wysypiska

zakres robót obejmował rozbudowę wysypiska miejskiego
1 412
000

1 411 524

100,0% poprzez budowę IV sektora o pow.ok.1ha, inwestycja

w Paszczynie

90015

90095

Oświetlenie ulic, placów
w tym :
- Budowa oświetlenia
ulicznego

143 500

142 281

99,2% zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 51.092 zł,

143 500

142 281

częściowo uzupełniono oświetlenie na ul.Leśnej-bocznej,
99,2% Starzyńskiego, Górzystej, Gawrzyłowskiej, W.Macha
i Kosynierów Racławickich,

Pozostała działalność
w tym :
- Odwodnienie wsch.
części miasta z częściową
rekonstr.potoku Budzisz

228 000

89 731

39,4% opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla

92 000

88 877

96,6% ok.0,9 km potoku Budzisz i budową ok.0,9 km rowu

- Przebudowa wiaty na
budynek gospodarczy

136 000

Razem gosp.komunalna
i ochrona środowiska
921 92109

zakończona i oddana do uŜytkowania, dofinansowana
poŜyczką z WFOŚIGW w wys.1.267.000 zł,

Ośrodki kultury

budowy ok.1 km kanalizacji deszczowej wraz z regulacją
odwadniającego, złoŜono wnioski o uzyskanie pozwolenia
na budowę dla tego zadania,
854

0,6% opracowano mapę do celów projektowych oraz zaktualizo-

wano dokumentację projektową,
2 631
000

2 070 198

414 800

389 381

78,7%

93,9% zakres robót obejmuje remont dachu i sali baletowej DK

w tym :
- Utworzenie Podkarpackiej
Akademii Kultury w D-cy
jako formy eduk.kulturalnej

92195

Pozostała działalność

MORS ora zmodernizację budynku byłej JW. z przeznaczeniem na Galerię, wprowadzono poprawki do dokumentacji,
414 800

389 381

93,9% podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach

programu ZPORR w wysokości 789.967 zł,

1 948
000

1 947 469

100,0%

w tym :
- Rewitalizacja terenu byłej

wykonano prace remontowo-modernizacyjne w budynkach
1 948
000

1 947 469

100,0% na terenie byłej JW.z przeznaczeniem na bibliotekę, muzeum

JW. w D-cy poprzez przebudowę istniejących obiektów
z przeznaczeniem na cele
kulturalne i sportowe
Razem kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
926 92601

Obiekty sportowe, w tym :
w tym :
- Modernizacja basenu
odkrytego
Przebud.i rozbudowa stadionu
miejsk.w D-cy przy
ul.Parkowej
w ramach projektu pn.
Podkarpacki Program
Szkolenia

magazyn muzeum i zaplecze hali sportowej, inwestycja
została zakończona 31.XII.2007r, zadanie zgodnie z umową
zostanie dofinansowane w ramach programu ZPORR w
wys.753.904 zł oraz kwotą 150.781 zł z budŜetu państwa
2 362
800

2 336 850

595 000

592 625

99,6% zakres robót obejmował wyłoŜenie folią PCV duŜego basenu

555 000

553 018

99,6% zrealizowana i przekazana do uŜytkowania w lipcu 2007r,

25 000

24 967

98,9%

kąpielowego oraz zagospod.terenu, inwestycja została

wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska
99,9% do gry w piłkę noŜną poprzez wykonanie nawierzchni ze

sztucznej trawy,

MłodzieŜy Piłkarskiej i
Rozwój Infrast.Sportowej
"Euroboiska"
- Zakup aparatu
szorująco-suszącego
Razem kultura fizyczna

zakupiono szorowarkę do czyszcenia i konserwacji posadzek
15 000

14 640

595 000

592 625

99,6%

19 280
087

17 631 487

91,4%

97,6% dla potrzeb MOSiR

i sport
OGÓŁEM
WYDATKI

