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2. Wydatki majątkowe
Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2008r wynosił 18.754.080 zł co stanowiło 16,8%
planowanych wydatków budŜetu miasta. Plan ten obejmował :
-

zdania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 344.034 zł,

-

zdania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 169.342 zł,

-

zdania inwestycyjne placówek oświatowych – 346.248 zł,

-

zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego–17.994.456 zł, w tym :
 pomoc finansową dla Powiatu dębickiego na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” 40.000 zł (zadanie zrealizowane zostało w 2009r),
 objęcie udziałów w spółkach gminy - 970.000 zł,
 dotację dla ZOZ Dębica na Szpitalny Oddz.Ratunkowy z Izbą Przyjęć – 200.000 zł,
 dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego –
20.000 zł,
 zakupy inwestycyjne– 1.723.500 zł.

W wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki w wysokości 3.113.714 zł :
−

z budŜetu Powiatu dębickiego - 235.938 zł na realizację zadań na drogach powiatowych tj.
„Remont chodnika przy ul.Krakowskiej” 125.938 zł, „Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na
skrzyŜowaniu ul.Robotniczej z Rzeszowską” – 10.000 zł, „Przebudowę sygnalizacji świetlnej na
skrzyŜowaniu ul.Krakowskiej z 1-go Maja” – 100.000 zł,

−

z budŜetu samorządu Województwa podkarpackiego - 333.000 zł na „Budowę boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”,

−

z budŜetu państwa na :

 monitoring wizyjny w szkołach podstawowych -15.798 zł,
 zakup kserokopiarki dla MOPS – 7.000 zł,
 „Budowę boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” - 333.000 zł,
 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych –
280.000 zł, tj. na „Likwidację skutków powodzi-przebudowę przepustu na potoku Kawęckim w
ciągu ul.Tetmajera” -100.000 zł i

„Zabezpieczenie osuwiska przy ul.Wielopolskiej-bocznej” –

180.000 zł,
−

z Funduszu Dopłat na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - 273.663 zł na
zadanie „Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne”,

−

z

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

na

„Zakup

sprzętu

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych” do WypoŜyczalni – 166.446 zł,
−

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja) - 86.670 zł na
sporządzenie studium wykonalności zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie
miasta Dębica”

−

z funduszu ZPORR na „Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury jako formy edukacji
kulturalnej” – 861.281 zł,
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−

z funduszu ZPORR na „Rewitalizację terenu byłej JW. w D-cy poprzez przebudowę istniejących
obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe” – 371.024 zł oraz dofinansowanie tej
inwestycji z budŜetu państwa w wysokości 149.894 zł,

Ponadto pozyskano darowizny :
- z Firmy Oponiarskiej SA w Dębicy na „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej”
tj.budowę placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych w Ogródku Jordanowskim
przy ul.Głowackiego oraz jego monitoring – 60.000 zł,
- z Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. na „Zakup tablicy do wyświetlania wyników na stadionie
przy ul.Parkowej 1” – 60.000 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 16.555.897 zł, co oznacza ich realizację w 88,3%
w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w 2008r przedstawiono w poniŜszej tabeli.

