WYDATKI BIEśĄCE REALIZOWANE W 2008 ROKU
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Wyszczególnienie wydatków
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010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt oraz bad.monitoring.
2 013

1 830

90,9% transport i utylizacja padłych zwierząt

01030 Izby rolnicze

6 024

5 128

85,1% wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność

2 096

2 095 100,0% zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

pozost.chemicz.i biolog.w
tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
RAZEM ROLNICTWO

10 133

9 053

89,3%

Lokalny transport zbiorowy

1 042
000

1 037 407

99,6%

60014 Drogi publiczne powiatowe

554 000

551 673

3 024
665

3 010 754

I ŁOWIECTWO

600 60004

60016

Drogi publiczne gminne

refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o .

99,6% bieŜące utrzymanie dróg powiatowych, czyszczenie kanalizacji, łatanie dziur, znakowanie ulic : J.Pawła II, Kościuszki,
Rzeszowskiej, Robotniczej, Świętosława, Krakowskiej,
Wielopolskiej, 1-go Maja, Rynek (str.południowa) oraz
wymiana włazów studni kanal.deszcz.przy ul.Kościuszki i
Świętosława, remont chodnika i parkingu przy ul.Robotniczej
wykonanie stanowisk parking.na ul.Krakowskiej,
99,5%

prowizja za komisową sprzedaŜ kart parkingowych - 5.466 zł,
zakup map sieci drogowej, koszy betonowych i materiałów
budowlanych -29.731 zł ; wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
i leśnej w związku z prowadzeniem inwestycji, wypłaty odszkodowań oraz polisa OC dróg - 59.841 zł ; bieŜęce remonty
ulic i chodników -2.914.727zł, tj. remont chodnika : ul.Łysogórskiej, Rzeszowskiej-bocznej, Słonecznej , Kraszewskiego,
Mościckiego, Krakowskiej-bocznej (wraz z zatoką), oraz wraz
remonty chodników wraz z remontem parkingów przy ulicy:
Sobieskiego, Kochanowskiego i Fredry ; społeczna przebudowa chodnika przy bloku ul.Krakowskiej 4 i 5 ; remont
ul.Cmentarnej, remont schodów przy ul.Krasińskiego,
remonty cząstkowe i krótkie nakładki asfaltowe ulic: Macha,
Polna, P.Tadeusza, Rzeszowska-boczna, Budzisz, Tuwima,
Sobieskiego, Leśna-boczna, Konarskiego-boczna, Sobieskiega, Piłsudskiego, Cmentarna-boczna, Krakowska-boczna,
Raczyńskich-boczna, parking Os.Fredry, wjazd do ul.Traugutta
i do Łysogórskiej, odgrodzenie placu szkolnego od drogi
przy ul.Gawrzyłowskiej, a takŜe znakowanie poziome i pionowe ulic, remonty dróg gruntowych, czyszczenie kanalizacji,

60017 Drogi wewnętrzne

241 000

239 830

99,5% remonty chodników ul.StraŜackiej, Konarskiego, Sobieskigo 4, wykonanie miejsc parkingowych przy ul.wewnętrznej
przy Ratuszu, remonty ulic wewnętrznych,

60095 Pozostała działalność

359 110

272 548

75,9% wydatki związane z realizacją zadania "Podkarpacka sieć
szerokopasmowa WIMAX" tj.opłaty za rezerwację i prawo
do dysponowania częstotliwością, dokumentację przetargową - 268.043 zł, umowy zlec.- 3.937 zł, podróŜe słuŜ.-568 zł,

RAZEM TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ
700

70004 RóŜne jednostki obsługi

5 220
775

5 112 212

484 000

455 153

97,9%

94,0% zwrot nadpłat czynszu z tyt.przejętych naleŜności i zobowiąz.
KZB -31.153 zł, zapłata zobowiązań KZB wobec Sp.MPEC

gospod.mieszkaniowej

- 424.000 zł,

70005 Gospodarka gruntami

1 871
300

75,1% dzierŜawa pomieszczeń PKS - 31.720 zł, podatek od gruntów
1 405 577
stanowiących zasób gminy - 43.494 zł, opłaty za wieczyste

i nieruchomościami

uŜytkowanie gruntów Skarbu Państwa -10.341 zł, opłaty za
energię, wodę i CO do budynku przy ul.Parkowej - 60.607 zł,
koszty utrzymania i konserw.budynków przy ul.Parkowej i
Kwiatkowskiego - 107.811 zł, odszkodowania za grunty
przejęte od osób fiz.pod drogi-19.486 zł, zwrot bonifikaty
na rzecz AMW -1.123.737 zł, administrowanie nieruchomościami - 8.381 zł,
RAZEM GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
710 71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego

2 355
300

1 860 730

313 000

262 623

79,0%

83,9% wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu, materiałów przedprojektowych oraz opracowań ekofizjograficznych - 257.232 zł,
koszty map, ogłoszeń i inne - 5.391 zł,

71014 Opracowania geodezyjno-

157 800

146 940

93,1% wycena lokali i nieruchomości - 59.591 zł, opłaty za akty

kartograficzne

notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, wypisy i
wyrysy z ewidencji gruntów - 56.310 zł, koszty postępowania
sądowego -31.039 zł,

71035 Cmentarze

133 263

133 075

99,9% utrzymanie cmentarzy komunalnych(w tym ubezpieczenie
kaplic cmentarnych-700zł), tj: bieŜące prace porządkowe
i konserwacyjne cmentarza komunalnego, wojennego ,
Ŝołnierzy radzieckich i Ŝydowskiego, zakup kwiatów i zniczy
na cmentarze, budowa pomnika ofiar I wojny światowej i
walk o niepodległość (w tym dotacja z b.państwa-17.000 zł),

RAZEM DZIAŁALNOŚĆ

604 063

542 638

89,8%

846 800

829 518

98,0% wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących

USŁUGOWA
750 75011 Urzędy wojewódzkie

zadania zlecone (735.524 zł) oraz wydatki rzeczowe związane
z realizacją tych zadań (93.994 zł), z tego : dotacja z budŜetu
wojewody - 243.468 zł i środki samorządowe - 585.050 zł,
75022 Rady gmin

325 300

317 590

97,6% wypłata diet dla radnych i członków komisji - 267.132 zł,
szkolenia i delegacje radnych oraz multimedialna obsługa
sesji -22.571 zł, zakup materiałów biurowych, wydatki na
obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych
i BRM - 25.705 zł, rozmowy telefoniczne i inne - 2.182 zł,

75023 Urząd Miasta

6 961
000

95,9%
6 672 975

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.590.736 zł (w tym :
umowy zlecenia - 67.379 zł), zakup energii -155.328 zł, usługi
remontowe - 44.855 zł; szkolenia pracowników - 126.744 zł,
opłaty pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości - 144.753 zł,
podróŜe słuŜbowe - 40.558 zł, zakup paliwa, materiałów
biurowych, papierniczych i wyposaŜenia - 149.881zł, zakup
akcesoriów i programów komputerowych - 93.159 zł,opłaty
telefon.i za korzystanie z internetu - 108.674 zł,prenumerata
prasy i publikacji - 23.591 zł, odpis na ZFŚS- 128.751 zł,
obsługa prawna - 36.148 zł, inne wydatki - 29.797 zł,

75075 Promocja jednostek

822 282

805 046

97,9% umowy zlecenia - 15.289 zł, zakup materiałów papierniczych

samorządu terytorialnego

kwiatów, pucharów, flag, plakatów, materiałów promocyjnych
- 98.768 zł, zakup usług związanych z promocją miasta
(publikacja materiałów, filmowanie, druk folderów, zaproszeń,
Ŝyczczeń, aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta i Lokalnego
Planu Rewitalizacji, Gmina Fair Play, Festiwal Miast i
Regionów
Konwent "Europa Miast", obsługa delegacji, prezentacje w
miastach partnerskich ) - 671.443 zł, tłumaczenia -16.902 zł,
inne wydatki - 2.644 zł,

RAZEM ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
751 75101 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej
RAZEM URZĘDY NACZEL.

8 955
382
6 998

8 625 129

96,3%

6 998 100,0% wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z budŜetu państwa

6 998

6 998 100,0%

ORG.WŁADZY PAŃST.
754 75405 Komendy powiatowe Policji

10 000

10 000 100,0% wpłata na fundusz celowy Policji (na zakup paliwa do
samochodów słuŜbowych)

75412 Ochotnicze straŜe poŜarne

33 600

33 513

99,7% wydatki StraŜy PoŜarnej - wynagrodzenia kierowcy -4.063 zł,
zakup środków gaśniczych, paliwa, gazu, części samochodowych - 17.372 zł, zakup energii - 8.616 zł, abonament
telefon, przegląd tech.samochodu,ubezpieczenia - 3.462 zł,

75414 Obrona cywilna

6 700

4 402

65,7% zakup sprzętu, opłaty telefoniczne, koszty remontu urządzeń
alarmowych,

75416 StraŜ Miejska

701 300

691 095

98,5% wydatki StraŜy Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi
- 584.364 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków 27.797 zł, zakup umundurowania - 29.435 zł, naprawa i
ubezpieczenie samochodów - 15.737 zł, odpis na FŚS 14.884 zł, opłaty telef.i za korzystanie z internetu - 4.685 zł,
opłata za częstotliwość radiową i opłaty pocztowe - 9.154 zł,
inne wydatki - 5.039 zł,

75495 Pozostała działalność

203 690

195 411

95,9% realizacja projektu "Bezpieczna Dębica" (umowy zlecenia,
zakup rzutnika i płyt, badania ankietowe, szkolenia, usługi
medialne i poligraficzne) - 50.939 zł, (w tym dotacja z budŜetu
państwa 27.400 zł) ; monitoring miasta - 144.472 zł ,

RAZEM BEZPIECZEŃSTWO

955 290

934 421

48 000

42 763

97,8%

PUBL. I OCHRONA P.POś.
756 75647 Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych naleŜności

89,1% opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekuzyjne związane
z poborem podatków - 25.667 zł, prowizja inkasenta (wraz

budŜetowych

z pochodnymi) od pobranej opłaty od posiadania psów
-17.096 zł,

RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW.
OSÓB FIZ.I INNYCH JEDN.
NIE POSIAD.OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

757 75702

Obsługa papierów wartośc,

48 000

42 763

1 838
400

1 805 977

89,1%

98,2%
odsetki od poŜyczek i kredytów - 726.845 zł, odsetki od

kredytów i poŜyczek j.s.t. RAZEM OBSŁUGA
DŁUGU PUBLICZNEGO
758 75814 RóŜne rozliczenia finansowe
75818 Rezerwy ogólne i celowe

obligacji - 1.079.132 zł,
1 838
400

126 856

1 805 977

98,2%

126 856 100,0%

50 000

0

176 856

126 856

15 605
050

15 551 569

0,0% niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe

RAZEM RÓśNE
71,7%

ROZLICZENIA

801 80101 Szkoły podstawowe

99,7%
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 13.035.922 zł (w tym :
umowy zlecenia - 85.056 zł); zakup energii - 811.822 zł ;
zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposaŜenia,
akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 451.733 zł;
szkolenia pracowników-5.230 zł, opłaty za dostęp do sieci
internet i telefoniczne-42.362 zł; opłaty pocztowe, wywóz
nieczystości, dowóz dzieci -198.543 zł, podróŜe słuŜbowe
-4.360 zł; odpis na FŚS- 658.920 zł, usługi remontowe220.325 zł; stypendia dla uczniów - 28.286 zł; odprawy z tyt.
zwolnień z art.20KN, zapomogi zdrowotne, odzieŜ ochronna68.499 zł, inne wydatki -25.567 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych

80104 Przedszkola

193 000

180 386

93,5% wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 157.063 zł ; zakup
materiałów i usług - 14.365 zł, odpis na ZFŚS - 8.940 zł,

9 307
794

99,7%
9 276 122

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.168.626 zł (w tym :
umowy zlecenia - 28.423 zł); zakup energii - 493.069 zł,
zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposaŜenia,
akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 254.958 zł;
szkolenia pracowników - 2.080 zł; opłaty dostępu do sieci
internet i telefoniczne- 26.874 zł; opłaty pocztowe, wywóz
nieczystości, prowizje bank.- 61.634 zł; odpis na ZFŚS 404.470 zł; usługi remont.- 235.329 zł, zapomogi zdrowotne
i odzieŜ ochronna -11.031 zł; dotacja na działalność
Przedszkola Integracyjnego Sióstr SłuŜebniczek - 603.000 zł,
inne wydatki - 15.051 zł,

80110 Gimnazja

9 220
438

9 194 305

99,7%
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.870.157 zł (w tym:
umowy zlecenia - 80.170 zł); zakup energii - 286.502 zł ;
zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposaŜenia,
akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 197.935 zł;
szkolenia pracowników- 2.945 zł; opłaty telefoniczne i za
dostęp do internetu - 25.477 zł; opłaty pocztowe, wywóz
nieczystości,dowóz dzieci - 103.209 zł; podróŜe słuŜbowe 2.581 zł; odpis na ZFŚS - 408.280 zł; usługi remontowe 163.531 zł; stypendia dla uczniów - 34.693 zł; odprawy z tyt.
zwolnień z art.20KN, zapomogi zdrowotne, odzieŜ ochronna 72.480 zł; inne wydatki -26.515 zł,

80113 DowoŜenie uczniów do szkół

1 300

1 285

98,8% koszty przejazdu dziecka i jego opiekuna do Szkoły Podst.
dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie

80114 Zespoły obsługi ekonomicz-

1 068
331

100,0%
1 068 169

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 896.177 zł ; zakup

administarcyjnej szkół

energii - 23.496 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniniczych, wyposaŜenia, akcesoriów komputer. - 43.315 zł,
opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 15.567 zł, opłaty
pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe -39.558 zł,
odpis na ZFŚS -23.120 zł, podróŜe słuŜbowe - 4.740 zł,
pozostałe wydatki -22.196 zł,

80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

135 200

134 363

dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst,
99,4% przedszkoli i gimnazjów, w tym : podróŜe słuŜb.nauczycieli
studiujących zaocznie i uczest.w szkoleniach-19.505 zł, zwrot
opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli - 93.305 zł,
materiały do przeprowadzenia szkolenia- 21.553 zł,

80148 Stołówki szkolne

999 280

972 118

97,3% wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 846.468 zł (w tym umowy
zlecenia - 4.320 zł), zakup energii - 29.232 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposaŜenia, akcesoriów
komputer. - 34.521 zł, opłaty pocztowe, telef, wywóz nieczystości - 5.521 zł, odpis na ZFŚS - 39.120 zł, usługi remontowe
- 10.458 zł, inne - 6.798 zł

80195 Pozostała działalność

831 470

829 262

99,7% wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących
w związkach zawodowych - 66.534 zł, wynagrodzenia
pracowników brygady remontowo-budowlanej - 300.707 zł
odpis na ZFŚS (w tym na nauczycieli emerytów i rencistów)
- 218.386 zł, opłaty telef.-7.107 zł, podróŜe słuŜb.- 5.494 zł,
zakup materiałów, wyposaŜ, akcesoriów komput.-40.993 zł,
wpłaty na PFRON-9.522 zł, odzieŜ ochronna - 5.189 zł,
zakup nagród za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie
-13.470 zł ; dofinansowanie pracodawców prowadzących
przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 145.084 zł (dotacja z b.państwa),inne wydatki - 57.769 zł,

RAZEM OŚWIATA
I WYCHOWANIE
851 85153 Zwalczanie narkomanii

37 361
863

37 207 579

65 759

64 918

99,6%

98,7% dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane ze
zwalczaniem narkomanii - 63.365 zł, umowy zlec. -1.553 zł,

85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

790 070

679 380

wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane
86,0% z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej na Oś.Matejki 115.000 zł, diety dla członków komisji alkoholowej -25.817 zł,
dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 380.900 zł, dotacja dla
Izby Wytrzeźwień - 1.500 zł, zakup pomocy do prowadzonych
zajęć i nagród w konkursach - 39.769 zł, usługi związane z
organizacją imprez przeciwalkohol, spotkań integracyjnych,
usługi transportowe - 74.947 zł, umowy zlec.z tyt.prowadzenia
progrmów profilakt, warsztatów terapeutycznych, pomocy
prawnej -33.326 zł, inne wydatki - 8.121 zł,

85195 Pozostała działalność

12 587

12 587 100,0% dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z
ochroną zdrowia -12.300 zł, inne wydatki - 287 zł,

RAZEM OCHRONA

868 416

756 885

87,2%

228 000

225 650

99,0% odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ.

558 380

558 380 100,0% wynagrodzenia z pochodnymi - 352.420 zł (w tym : umowy

ZDROWIA
852 85202 Domy pomocy społecznej
85203 Ośrodki wsparcia

zlecenia - 14.514 zł); zakup materiałów, wyposaŜenia, akcesoriów komputerowych - 88.684 zł, zakup energii -30.101 zł,
usługi remont.-19.224 zł, odpis na ZFŚS -13.294 zł, opłaty
telefoniczne i za internet - 3.734 zł, wywóz nieczystości,
opłaty bankowe, usługi terapeutyczne - 47.293 zł, inne
wydatki - 3.630 zł,
wydatki finans.z dotacji z budŜetu państwa na zad.zlecone
(392.840 zł) oraz ze środków samorządowych - 161.910 zł
na Środowisk.Dom Samopomocy i Dom Dziennego Pobytu,

85212 Świadczenia rodzinne,

11 548
180

99,6%
11 503 008

wydatki finans.w całości z dotacji z budŜetu państwa, w tym :

świad.z f.alimentacyjnego oraz

wynagrodzenia z pochodnymi oraz składki od zasiłków -

skł.na ubezp.emerytalne

368.814 zł (w tym umowy zlecenia - 9.205 zł), świadczenia
społecz. - 10.989.326 zł, zakup mater.i wyposaŜenia,
akcesoriów

i rentowe z ubezp.społecznego

komuterowych - 47.240 zł, opłaty za zakup energi i innych
usług - 64.474 zł, odpis na ZFŚS - 10.376 zł,inne 22.778 zł,
85213 Składki na ubezp.zdrowotne
opł.za osoby pobierające

62 600

niektóre świadcz.z pomocy społ.

62 600 100,0% składki na ubezp.zdrowotne od zasiłków finansowane
z dotacji z budŜetu państwa,

niektóre świadcz.rodzinne
oraz za os.uczest.w zaj.centrum
integr.społ.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

1 934
300

99,4%
1 923 517

dotacja otrzymana z budŜetu państwa na zadania zlecone,

oraz składki na ubezpieczenie

wydatkowana na zapomogi dla podopiecznych-628.183 zł

emerytalne i rentowe

oraz dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)-667400 zł,
a takŜe śr.samorządowe w wys. 627.934 zł przeznaczone na
dofinansowenie zakupu opału, odzieŜy, Ŝywności,przyborów
szkolnych, dopłaty do przedszkoli,zasiłki celowe i specjalne,

85215 Dodatki mieszkaniowe

1 863
700

96,3%
1 794 422

koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 1.781.221 zł

oraz inne wydatki z nimi związane -13.201 zł,

85219 Ośrodki pomocy społ.

2 301
456

99,8%
2 296 661

wynagrodzenia z pochodnymi - 1.813.526 zł (w tym : umowy
zlecenia - 85.498 zł); zakup materiałów, wyposaŜenia, akcesoriów komputerowych - 76.176 zł, zakup energii -23.433 zł,
usługi pocztowe, bankowe, konserwacje -305.290 zł, odpis
na ZFŚS -45.533 zł, opłaty telefoniczne i za internet - 10.779
zł,
inne wydatki - 21.924 zł,
wydatki finans.z dotacji z budŜetu państwa na zad.własne
- 686.590 zł, dotację rozwojową na realizację programu
"Czas na aktywność w mieście D-ca" - 337.599 zł oraz
środki samorządowe - 1.272.472 zł,

85228 Usługi opiekuńcze i

677 110

677 110 100,0% dotacja z budŜetu państwa na zadania zlecone - 305.700 zł

specjal.usługi opiekuńcze

oraz środki samorząd. -371.410 zł ; w tym :wynagrodzenia
wraz z pochodnymi - 605.660 zł (w tym umowy zlecenia 63.550 zł), odpis na ZFŚS - 23.343 zł, zakup materiałów i
akcesoriów komput.-17.073 zł, pozostałe wydatki - 31.034zł,

85295 Pozostała działalność

1 654
989

99,9%
1 653 869

doŜywianie dzieci i dorosłych finansowane ze środków
budŜetu państwa - 839.553 zł , realizacja programu "Nie
ulicy Tak świetlicy" finans.z dotacji rozwojowej - 267.356 zł,
oraz środki samorząd.- 546.960 zł na dofinansowanie w/w
projektów oraz warsztay terapeutyczne, magazyn rzeczy
uŜywanych, doposaŜenie i dzialność utworzonych świetlic
środowiskowych , w tym : wynagrodzenia z pochodnymi
93.901 zł, zakup materiałów i wyposaŜenia (w tym dla punktów
wydawania i przygotowania posiłków) -501.808 zł, usługi
remontowe - 169.592 zł, świadczenia społ.-790.675 zł,
inne wydatki - 51.893 zł,
dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z
zakresu opieki społecznej - 46.000 zł,

RAZEM OPIEKA
SPOŁECZNA
853 85311 Rehabilitacja zawod.i społ.

20 828
715

20 695 217

378 090

362 225

99,4%

95,8% wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 48.568 zł oraz wydatki

osób niepełnosprawnych

rzeczowe - 313.657 zł związane z działalnością "WypoŜyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych"
(w tym : zakup wyposazenia -207.244 zł, usługi remontowe
- 84.651 zł),

RAZEM POZOST.ZADANIA

378 090

362 225

95,8%

1 100
550

1 093 098

99,3%

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.

854 85401 Świetlice szkolne

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.003.762 zł , zakup
materiałów biurowych, wyposaŜenia i pomocy dydaktycznych
akcesoriów komputerowych - 21.809 zł ; usługi remontowe
- 4.959 zł; zapomogi zdrowotne, odzieŜ ochronna - 1.565 zł,
odpis na ZFŚS - 59.730 zł i inne - 1.273 zł,

85412 Kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci i

31 100

30 058

96,6% organizacja zimowiska i półkolonii dla dzieci i młodzieŜy 25.058 zł oraz dotacje dla podmiotów realizaujących

młodzieŜy szkolnej oraz

zadania z zakresu wypoczynku dzieci - 5.000 zł

szkolenia młodzieŜy
85415 Pomoc materialna dla
uczniów

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
539 179

538 751

99,9%

-342.878 zł (dotacja z b.państwa), dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci - 22.372 zł (dotacja z b.państwa),
realizacja rządowego programu wyrównywania szans
edukac.dzieci -17.501 zł (dotacja z b.państwa-133.245 zł),

85495 Pozostała działalność

85 186

75 728

88,9% realizacja przez Szkołe Podst.Nr 8 projektu "Szkoła Twoją
najlepszą szansą na przyszłość" ze środków UE i b.państwa

RAZEM EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAW.
900 90001 Gospodarka ściekowa i

1 756
015

1 737 635

137 200

133 959

99,0%

97,6% utrzymanie przepustowości i bieŜące oczyszczanie potoków

ochrona wód

Wolickiego, Gawrzyłowskiego i Kawęckiego -114.534 zł,
kopie map ,wypisy z rejestrów, dokumentacja geodezyjna
do obrotu prawnego -19.425 zł,

90003 Oczyszczanie miast i wsi

734 500

648 782

88,3% utrzymanie czystości w mieście: likwiadcja dzikich wysypisk,
usuwanie przerostów w chodnikach i placach,konserwacja
i utrzymanie fontann, zakup pojemników na odpady, opróŜnianie koszy, mechaniczne zamiatanie ulic, akcja "zima",

90004 Utrzymanie zieleni w mieście

862 298

837 674

97,1% pielęgnacja i wycinka drzew, koszenie traw, pielęgnacja
rabat, wykonanie i montaŜ ścieŜki edukacyjnej, prace
remontowe i porządkowe na placach zabaw, pielęgnacja
zabytkowej alei robinowej (dotacja z WFOŚ-6.998 zł),

90013 Schroniska dla zwierząt

35 000

31 529

90015 Oświetlenie ulic, placów

1 708
000

1 703 689

90,1% utrzymanie przytuliska dla psów
99,7%
zakup energii elektrycznej - 1.285.553 zł, konserwacja i
utrzymanie sieci elektrycznej - 418.136 zł,

90078 Usuwanie skutków klęsk

75 500

75 446

99,9% remont koryta potoku Kawęckiego, naprawa uszkodzonej
skarpy i odcinka drogi w rej.ul.Macha,

Ŝywiołowych
90095 Pozostała działalność

159 200

157 826

99,1% utrzymanie targowisk miejskich : wynagrodzenie wraz z
pochodnymi dla inkasenta - 40.368 zł; dzierŜawa placu
targowego, wywóz nieczystości, montaŜ flag, świąteczna
dekoracja miasta - 109.306 zł, konkurs "Dębica w kwiatach"
-4.400 zł, inne wydatki -3.752 zł,

RAZEM GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA

3 711
698

3 588 905

49 000

47 571

96,7%

ŚRODOWISKA

921 92105 Pozostałe zadania w

97,1% honoraria związane z koncertem z okazji 75 rocznicy urodzin

w zakresie kultury

92109 Ośrodki kultury
92116 Biblioteki

K.Pendereckiego i 650-lecia miasta,
1 826
000
975 600

100,0%
1 826 000

dotacja na bieŜącą działalność dla Miejskiego Ośrodka Kultury

975 600 100,0% dotacja na bieŜącą działalność dla Miejskiej Biblioteki Publ,

92118 Muzea

500 000

500 000 100,0% dotacja na bieŜącą działalność dla Muzeum Regionalnego,

92195 Pozostała działalność

209 500

189 668

90,5% dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy
z zakresu kultury - 177.500 zł, wydatki na Dni Twórcy,
Animatora Kultury i inne - 12.168 zł,

RAZEM KULTRURA
I OCHRONA

3 560
100

3 538 839

99,4%

DZIEDZICTWA NAROD.
Obiekty sportowe
926 92601

4 097
358

100,0%
4 097 164

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.085.899 zł, umowy zlecenia - 64.949 zł, zakup materiałów, wyposaŜenia, akcesoriów
komputerowych, materiałów do remontów - 229.890 zł,
opłaty za enerię elektryczną, CO, gaz i wodę - 1.132.052 zł,
opłaty za rozmowy telef.i internet -23.995 zł, usługi remontowe
- 330.269 zł, usługi transportowe, wywóz nieczystości,
monitoring, dowóz dzieci na basen - 122.761 zł, odpis na
FŚS - 54.000 zł, podróŜe słuŜb. -19.412 zł, szkolenia pracowników -4.406 zł, wpłaty na PFRON -13.492 zł i inne -16.039 zł,

92605 Zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu

220 600

220 599 100,0% dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z
zakresu kultrury fizycznej-200.000 zł, organizacja Miejskich
Imprez sportowych i Współzawodnictwa Międzyszkolnego

92695 Pozostała działalność

43 730

- 20.599 zł,
43 730 100,0% umowy zlecenia instruktorów prowadzących zajęcia sportoworekreacyjne dla uczniów oraz zakup drobnego sprzętu sport.
finans.ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych

RAZEM KULTURA
FIZYCZNA I SPORT

OGÓŁEM WYDATKI

wynagrodzenia z pochodnymi
dotacje dla MOK,MiPBP,MR,
w tym :

Przedszkola Integracyjnego

4 361
688

92 997
782
44 673
897
3 904
600

4 361 493 100,0%

98,2%
91 315 555

44 390 080

99,4%

3 904 600 100,0%

dotacje dla podmiotów
niepublicznych realizujących

908 165

885 065

97,5%

43 511
120

42 135 810

96,8%

zadania gminy
pozostałe wydatki bieŜące

