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OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W roku 2003 uzyskane zostały dochody w wysokości 271.843.091,- zł, co stanowi  95,9 % planu. Pochodziły one m.in. z dotacji celowych, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz usług wykonywanych przez jednostki budżetowe. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w kwocie 63.422.755,- zł wykonane zostały w wysokości 53.410.347,- zł, tj. 84,2%.
Dotyczyły:
	dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.093.754,- zł, z tego na:

	budowę i konserwację urządzeń melioracji wodnych – 14.267.999,- zł,

usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 34.776.255,- zł,
prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 49.500,- zł,
	środków PHARE na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.575.631,- zł,

dotacji z FOŚiGW na wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz zadania melioracyjne – 508.500,- zł,
pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czarna na prace remontowe na urządzeniach melioracji wodnych – 25.000,- zł,
opłat za wynajem mieszkań dla pracowników, wynajem zbędnych powierzchni biurowych, garaży – 134.511,- zł,
opłat za korzystanie z centrali telefonicznej oraz partycypacji w kosztach dozoru budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 – 38.136,- zł,
sprzedaży dokumentacji przetargowych oraz zbędnych składników majątkowych – 22.231,- zł,
prowizji za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, należności z tytułu wypłat świadczeń chorobowych oraz dochody z lat ubiegłych w zakresie należności za media – 10.323,- zł,
wpłaty 50 % zysku gospodarstwa pomocniczego osiągniętego w 2002 r. -1.761,zł,
	 wpływu kary umownej w kwocie 500,- zł związanej z realizacją w roku 2002 projektu pn. „Wsparcie rozwoju przetwórstwa rzepaku na obszarze województwa podkarpackiego”.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 11.638.204,- zł zostały wykonane w wysokości 11.245.789,- zł, tj. 96,6 %. Pochodziły one z:
	dotacji celowych z budżetu państwa oraz Banku Światowego na:

	kontynuację zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na realizację Komponentu B1 - Reorientacji/Przekwalifikowań Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie: 10.042.100,- zł,

realizację Komponentu A – Mikropożyczki Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie: 1.198.800,- zł.
	zwrotu przez beneficjenta realizującego zadanie w ramach Komponentu B1 środków w kwocie: 4.889,- zł. Kwota została przekazana do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w kwocie 61.449.237,-zł, zrealizowane zostały w wysokości 61.464.968,-zł tj. 100,0 % planu.
Dotyczyły one:
	dotacji celowych z budżetu państwa - 58.880.749,-zł na:

	organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów kolejowych oraz zakup pojazdów szynowych w kwocie 16.281.000,-zł,
	refundację strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w kwocie 35.906.000,-zł,
	zadania realizowane w ramach programu Phare 2000 SSG w kwocie 5.485.566,-zł,

zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 1.208.183,-zł.
	dotacji celowej z powiatu rzeszowskiego na realizację zadania Phare 2000 SSG w kwocie 480.975,-zł,
	opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób w kwocie 22.150,-zł,

dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 337.938,-zł, w tym:
	z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w trwałym zarządzie PZDW w kwocie 72.255,-zł,
	ze sprzedaży materiałów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w kwocie 20.731,-zł,
ze sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych oraz złomu stalowego pochodzącego z rozbiórki mostu w miejscowości Kielnarowa w kwocie 20.977,-zł,
	prowizji za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 1.334,-zł,
	zwrot podatku od nieruchomości za lata 1999-2002, stanowiący rozliczenie z lat ubiegłych, które w wyniku rozstrzygnięć administracyjnych i podjętych działań przez PZDW zostało uznane za zasadne, że wojewódzki zarząd dróg w wymienionych latach był zwolniony z podatku od nieruchomości jako „administracja samorządu terytorialnego”. PZDW w latach 2002-2003 uzyskał zwrot całości nadpłaconego podatku od nieruchomości z czego na 2003 r. przypada kwota 92.165,-zł,

ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym w kwocie 23.462,-zł,
za zajęcie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz przejęcie gwarancji bankowej należytego wykonania umowy od wykonawcy, który nie wywiązał się z umowy za remont nawierzchni drogi w kwocie 89.355,-zł,
za kary w związku z nieterminową realizację umów w ilości 5 szt. w kwocie 14.082,-zł,
pozostałe dochody m.in. za odpłatne rozmowy telefoniczne, koszty upomnień, przepadek wadium ze względu na odstąpienie od przetargu  w kwocie    3.577,-zł.
	dofinansowania przez inne jednostki samorządu terytorialnego remontów i budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 1.743.156,-zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA  

Zaplanowane dochody w kwocie 164.426,-zł zrealizowane zostały w wysokości 165.644,-zł, tj. 100,7 % planu.
Dotyczyły one:
	wpłat od podmiotów turystycznych, jako zwrot części kosztów za udział w targach turystycznych na stoisku wystawienniczym województwa podkarpackiego w wysokości 10.689,- zł,

dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 154.955,-zł, na realizację zadania ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim pn. „Wytyczanie i oznakowanie Szlaku Architektury Drewnianej”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w kwocie 3.471.718,-zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.414.009,-zł, tj. 98,3 % planu.
Dotyczyły one:
	wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa 94.968,- zł,

wpłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy mienia będącego w zasobie województwa na kwotę -1.480.967,- zł,
	dochodów ze sprzedaży nieruchomości na kwotę - 1.795.945,- zł, w tym:
	zabudowanej działki w Przemyślu przy ul. Słowackiego - 306.000,- zł,

zabudowanych działek w Jarosławiu przy ul. Nad Sanem - 454.000,- zł,
21 lokali mieszkalnych w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury	-144.820,- zł,
zabudowanej działki w Potoku gm. Jedlicze - 321.000,- zł,
działek budowlanych w Rzeszowie przy ul. Zajęczej - 40.800,- zł,
2 lokali mieszkalnych w Jarosławiu przy ul. J. Pawła II - 18.488,- zł,
zabudowanej działki w  Ustrzykach Dolnych  przy ul. Fabrycznej oraz obciążenia służebnością dz. nr 126/1 - 15.800,- zł,
pozostałych nieruchomości i służebności gruntowych - 7.840,- zł,
raty za nieruchomość sprzedaną WORD w Rzeszowie - 487.197,- zł.
	odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za wynajem lokali będących w zasobie województwa oraz odszkodowania wpłaconego przez zakład ubezpieczeniowy za zniszczony w pożarze lokal - 12.129,-zł,
utraconego wadium przez firmę „ELCUR” s.j. -30.000,-zł.

DZIAŁ  710 -  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody  w kwocie  844.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości  879.564,- zł tj.  104,2 % planu.
Dotyczyły one:
	świadczonych usług w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 613.590,- zł,

czynszów za wynajem  pomieszczeń biurowych i garaży – 21.600,- zł,
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania  rządowe z zakresu geodezji i kartografii  – 243.600,- zł,
prowizji za terminowe odprowadzanie przez jednostki budżetowe  podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne, rozliczeń   z   lat  ubiegłych -774,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w kwocie 498.933,- zł wykonane zostały w wysokości 520.462,- zł tj. w 104,3 %. Dotyczyły one:
	dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i szkolenia w związku z obsługą gromadzenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz na przebudowę kotłowni z węglowej na gazową w budynku „Wodomistrzówki” położonym w Wilczej Woli – 262.933,-  zł,

zwrotu kosztów obsługi, utrzymania i dozoru mienia w budynku przy ul. Lisa Kuli od mających tam swą siedzibę podmiotów tj. WUP, Prokuraturę, Invest Bank, RGK-MPK oraz zwrotu kosztów administracyjnych przez Stowarzyszenie Bradley Dunbar, wpłat sponsorów za reklamę i rozliczeń poprzedniego roku – 177.073, zł,
refundacji wynagrodzeń absolwentów z Powiatowych Urzędów Pracy – 9.938,- zł,
spłaty pożyczek mieszkaniowych po zlikwidowanej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Przemyślu – 3.315,- zł,
zwrotu kosztów wysyłanych upomnień z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wynagrodzenia płatnika składek ZUS, oraz wpłaty z tytułu ugody – 11.766,- zł,
wpłat za specyfikację na przetargi, z odpłatnego wykonywania kserokopii dokumentów oraz za udostępnienie informacji publicznej – 2.722,- zł,
sprzedaży samochodów osobowych przez Urząd Marszałkowski tj. Lancia Kappa, Daewoo Nubira, Opel Astra II oraz Polonez Caro - 44.607,- zł,
opłat za najem pomieszczeń pod usługi gastronomiczne w budynku przy ul. Towarnickiego 1a oraz najem lokalu mieszkalnego  położonego  w  Wilczej Woli – 8.108,- zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane dochody w kwocie 18.902.506,- zł zrealizowane zostały w wysokości 19.085.089,- zł, tj. w 101,0 %. Pochodziły one:
	z udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.

	1,5% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa - 15.465.076,- zł,

0,5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa -  2.034.813,- zł.,
odsetek z tytułu nieterminowych  rozliczeń  płaconych  przez  urzędy  skarbowe – 173,- zł.
	z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu – 1.585.027,- zł.


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane w kwocie 100.200.897,- zł wykonane zostały w wysokości 100.244.480,- zł, tj. w 100,0 %. Pochodziły one z:
	Subwencji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, z tego:

	części oświatowej – 31.875.013,- zł,

części wyrównawczej – 22.515.529,- zł,
części drogowej – 45.490.355,- zł.
	Odsetek od środków na rachunkach bankowych – 363.583,- zł.


DZIAŁ  801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Na plan 792.709,- zł uzyskano dochody w kwocie: 798.271,- zł, tj. 100,7 %. Dotyczyły one: 
	dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie: 780.309,- zł przeznaczonych na:

	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 171.430,-zł,

dofinansowanie praktyk zawodowych (zwrot pracodawcom dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk) - 8.100,- zł,
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – w ramach wdrażania reformy oświaty – 779,- zł,
realizację zadania kontraktowego pn. „Informatyzacja Sieci Bibliotek Pedagogicznych”– 600.000,- zł.
	sprzedaży składników majątkowych, prowizji za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz składek ZUS – 8.007,- zł (dochody realizowane przez jednostki oświatowe),

dotacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla 2 bibliotek pedagogicznych na zakup książek o tematyce ekologicznej w kwocie: 9.955,- zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody w wysokości 25.000,- zł dotyczyły zwrotu środków przez Fundację Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie po rozliczeniu udzielonej dotacji z 2002 r.



DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 

Zrealizowane dochody w wysokości 10.026.132,- zł stanowią 95,0 % planu. Pochodziły one z:
	dotacji  celowych otrzymanych z budżetu  państwa na: 

	realizację zadań  inwestycyjnych ujętych w Kontrakcie  Wojewódzkim na 2003 r. - 3.229.438,-zł,

realizację zadań z zakresu medycyny pracy - 905.535,- zł,
sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów,  pielęgniarek i położnych - 5.030.052,- zł,
realizację Programu działań  osłonowych i restrukturyzacji  w  ochronie zdrowia - 251.149,- zł,
sfinansowanie wydatków pozapłacowych w centrach powiadamiania  ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa  medycznego - 205.598,-zł,
ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 6.677,-zł.
	zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie -167.007,- zł,

udzielonej pomocy finansowej przez Miasto Tarnobrzeg z przeznaczeniem na zakup karetki dla  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  w Tarnobrzegu - 230.000,-zł,
wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2002 r. przez zakład budżetowy (Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego) – 676,- zł.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 3.213.581,- zł, wykonane w wysokości 3.211.929,- zł, tj. 99,9 %, pochodziły z:
	dotacji celowych z budżetu państwa na:

	utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie- 2.750.049,zł,

pokrycie kosztów operacyjnych związanych z realizacją programu rozwoju regionalnego PHARE 2000 i 2001 - 160.147,- zł,
	realizację zadania kontraktowego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Borowiusza w Cmolasie” – 100.000,- zł.

	sprzedaży samochodu osobowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – 11.800,- zł,

dotacji z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie funkcji beneficjanta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” – 79.000,- zł,
zwrotów dotacji przez beneficjentów w ramach programu „Wyrównywanie Szans” oraz przez beneficjenta realizującego zadanie w ramach Komponentu B1 – 10.671,- zł. Zwrócone środki przekazane zostały do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej podmiotowi na zadanie z zakresu opieki społecznej – 2.000,- zł,
odpisów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa -  98.262,- zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 243.000,-zł wykonane w wysokości  241.001,- zł, tj. 99, 2 % i pochodziły z:
	dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  na realizację „Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Województwa  Podkarpackiego i prognozą oddziaływania na środowisko” - 229.058,-zł,

odpisów od wpływów z tytułu opłaty produktowej - 9.932,- zł,
odpisów od decyzji z tytułu  opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.011,- zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w kwocie 8.112.143,- zł został wykonany w wysokości 7.110.406,- zł, tj. 87,7 %. Uzyskane dochody pochodziły z:
	dotacji Miasta Rzeszowa – 1.231.000,- zł przeznaczonej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na współfinansowanie działalności bieżącej oraz zakup książek, 

dotacji Powiatu Rzeszowskiego – 50.000,- zł przeznaczonej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, 
dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na:
	dofinansowanie instytucji kultury  prowadzonych przez samorząd województwa – 1.780.043,- zł,

zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury – 24.219,- zł,
	realizację zadania kontraktowego pn. „Wsparcie rewitalizacji Starówki w Przemyślu” – 3.500.000,- zł. Pozostałe środki w kwocie 1.000.000,- zł ujęte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, (do wykorzystania w 2004 r.).

ze środków Ministra Kultury pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, na zadania z zakresu kultury – 525.000,- zł.
	zwrotu przez stowarzyszenie części niewykorzystanej dotacji – 144,- zł. 



















OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w kwocie 71.462.755,- zł zostały zrealizowane w wysokości 61.443.667 zł, tj. w 86,0 %. Wydatki w kwocie 10.014.000,- zł przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa i zwiększą plan wydatków budżetu województwa podkarpackiego na te zadania w roku 2004.
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Planowane wydatki w kwocie 50.000,- zł zostały w wysokości 49.500,- zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa. 
Wydatkowano je na:
	opracowanie mapy konturowej województwa podkarpackiego w skali 1:250.000,

zebranie i przedstawienie w formie tabelarycznej danych ewidencyjnych: średniej wielkości działek i gospodarstw, wykonanych lub kontynuowanych zabiegach urządzeniowo - rolnych, dla poszczególnych obrębów w powiatach: dębickim, ropczycko-sędziszowskim, mieleckim, kolbuszowskim i rzeszowskim.
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Plan wydatków w wysokości 7.922.000,- zł zrealizowany  został w kwocie 7.918.116, -zł, tj. 99,9 %, z tego:
	na wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń  wydatkowano  kwotę 6.570.743,- zł. Zatrudnienie w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych na dzień 31.12.2003 r. wynosiło 184 osoby, 

na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki wydatkowano kwotę 1.259.444,- zł. Obejmują one: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, opłaty za zużycie energii elektrycznej, co, gazu, usługi remontowe,  usługi telefoniczne, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych dla Inspektoratu Ropczyce, podatki (podatek od nieruchomości) i opłaty (opłaty za zarząd, ubezpieczenia samochodów), remonty.
W ramach poniesionych wydatków na remonty w kwocie 231.257,- zł wykonano:
	wymianę i renowację pokryć dachowych na budynkach Inspektoratu w Mielcu (budynek administracyjno - mieszkalny, budynek magazynu przeciw-powodziowego, budynek archiwum, wiata),

nową elewację, remont zjazdu do garażu, izolację ścian fundamentowych w budynku Wodomistrzówki w Jarosławiu,
remont dachu budynku administracyjnego w Inspektoracie Krosno,
wymianę pozostałej części okien w budynku administracyjnym w Rzeszowie  przy ul. Hetmańska 9,
roboty malarskie i remontowe pomieszczeń biurowych Inspektoratu Dębica.
	na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 87.929,- zł. Dokonano zakupu:
	samochodu osobowego,

5 zestawów komputerowych, 
8 drukarek komputerowych,
3 kopiarek.
Rozdział 01008 – Melioracje wodne
na konserwacje urządzeń melioracji wodnych podstawowych wydatkowano  kwotę 7.903.000,- zł. Realizacja zadań finansowana była z dotacji z budżetu państwa – 7.568.000,- zł, z dotacji z WFOŚ i GW – 290.000,- zł, pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czarna – 25.000,- zł  oraz dotacji przekazanej przez Powiat Mielecki – 20.000,- zł.
Środki wydatkowano na:
	konserwację cieków uregulowanych i kanałów (1.175,45 km) – 4.520.349,- zł,
	utrzymanie cieków nieuregulowanych i wód (141,29 km) – 1.694.173,- zł,

konserwację wałów przeciwpowodziowych (574,00 km) – 1.131.436,- zł,
utrzymanie zbiorników wodnych (24 szt.)	–199.463,- zł,
utrzymanie stacji pomp (6 szt.) –  357.579,- zł,
w tym energia elektryczna – 244.949,zł.
	na inwestycje melioracyjne wydatkowano kwotę 6.750.000,- zł (środki z budżetu Wojewody i WFOŚiGW w Rzeszowie).

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Na inwestycje wydatkowano kwotę 38.351.885,- zł  ( pożyczka  z  EBI  – 26.840.355,- zł, środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 7 935 900,- zł, środki PHARE 3.575.630,- zł).
W ramach środków inwestycyjnych wymienionych w rozdziale 01008 i 01078  w łącznej kwocie 45.101.885,- zł realizowane były roboty na zadaniach obejmujących:
	modernizację i zabezpieczenie przed filtracją wałów przeciwpowodziowych rzek: Wisły, Sanu, Nowego Brnia, Trześniówki i Łęgu,

budowę 3 zbiorników retencyjnych w Cewkowie, Górze Ropczyckiej i Majdanie Królewskim,
regulację i modernizację koryt rzek: Stobnica, Jasienica, Rosielna, Czermianka, Młynówka, Tabor i Mogielnica,
budowę przepompowni w Szafranowie,
przebudowę śluzy wałowej w wale rzeki Babulówka,
wykonanie melioracji szczegółowych.
Ponadto poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji programowo – przestrzennych, projektów budowlanych i wykupem terenów pod planowane inwestycje w następnych latach.
Powyższe środki umożliwiły wykonanie i przekazanie do eksploatacji:
	23,506 km – zabezpieczonych przed filtracją wałów rzek: Wisły, Sanu, Nowego Brnia, Trześniówki i Łęgu,
	9,12 km – uregulowanych koryt rzek i potoków: Jasienica, Czermianka, Młynówka, Rosielna, Stobnica i Tabor,
	1 przebudowaną śluzę wałową w wale rzeki Babulówki,
	1 przepompownię w Wampierzowie o wydajności 4,67m3/s,
	3 zbiorniki małej retencji wodnej w Cewkowie, Górze Ropczyckiej i Majdanie Królewskim,
	22 ha melioracji  użytków rolnych.

Roboty realizowano na następujących zadaniach:
Wampierzów II- przepompownia
Zadanie o wartości kosztorysowej 7.214 tys. zł finansowane z budżetu Wojewody. Obejmuje wykonanie jazu, przepompowni, zbiornika wyrównawczego, zasilania elektrycznego. Termin realizacji zadania 04-1987 do 09-2003 r. 
Na koniec roku 2003 wykonano roboty na wartość 325.285,- zł. Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 30-09-2003r: przepompowni o wydajności 4,67 m3/s i jazu oraz zbiornika wodnego o poj. 19.40 m3. Wykonawcą robót był RPM Mielec.




Jasienica – regulacja rzeki na długości 3,2 km i zbiornik o poj. 16,6 tys. m3
Wartość kosztorysowa zadania 1.256 tys. zł. Termin realizacji 06-2001r. do 11-2003 r. Zadanie finansowane ze środków budżetu Wojewody i WFOŚiGW w Rzeszowie.
Na koniec roku 2003 wykonano roboty regulacyjne na długości 1,82 km, rowy odpływowe o długości 140 mb oraz zbiornik retencyjny o pow. 1,38 ha i dokonano wykupów na łączną wartość 573.379,- zł. Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 26-11-2003 r.
Małe domeliorowania
Zadanie o wartości kosztorysowej 883 tys. zł finansowane ze środków budżetu Wojewody. W 2003 r. poniesiono nakłady w wysokości 342.760,- zł związane z realizacją zadań pn.: „Stare Miasto – przebudowa śluzy”; „Cmolas – Trzęsówka – melioracje szczegółowe”; „Izbiska - melioracje szczegółowe”. Odebrano i przekazano 22 ha melioracji użytków rolnych. Termin realizacji: 09.2001r. – 11.2004 r.
Wisła – Zalesie Gorzyckie – uszczelnienie korpusu i podłoża wału rzeki Wisły, Trześniówki i Łęgu na długości 4,13 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 9.817 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis i rezerwy celowej budżetu państwa. Termin realizacji: 07.2002 r. – 11.2003 r.
Na koniec roku 2003 wykonano uszczelnienie 3,13 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 6.302.724,- zł.
Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 19-11-2003 r. Wykonawcą robót był PBW Sandomierz.
Przykop – Dymitrów, etap 2 – zabezpieczenie przeciwfiltracyjne prawego wału rzeki Wisły na długości 0,616 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 716 tys. zł finansowane ze środków budżetu Wojewody i PHARE – Odbudowa 2001. W roku 2003 zabezpieczono przed filtracją 0,616 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 145.241,- zł oraz 457.000,- zł – PHARE – zobowiązania z 2002 r. Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 30-06-2003 r. Wykonawcą robót był RPM Mielec.
Dąbrówka – Popowice, zadanie 1, etap 2 – zabezpieczenie przed filtracją prawego wału rzeki Wisły na długości 1,0 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 1 065 tys. zł finansowane ze środków budżetu Wojewody i PHARE – Odbudowa 2001. W 2003 r. zabezpieczono przed filtracją 1,01 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 503.854,- zł oraz 500.000,- zł – PHARE – zobowiązania z 2002 r. Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 29-07-2003 r. Wykonawcą robót był PBW Sandomierz.
Baranów Sandomierski – przebudowa śluzy
Zadanie o wartości kosztorysowej 528 tys. zł finansowane ze środków budżetu Wojewody i PHARE – Odbudowa 2001. W 2003 r. poniesiono nakłady w wysokości 152.905,- zł oraz 97.897,- zł – PHARE – zobowiązania z 2002 r. 
Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 30-04-2003 r. Wykonawcą robót był RPM Mielec.
Rosielna – regulacja potoku na długości 1,3 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 861 tys. zł finansowane ze środków budżetu Wojewody i PHARE – Odbudowa 2001.
W 2003 r. wykonano 1,30 km regulacji koryta potoku i poniesiono nakłady w wysokości 548.449,- zł oraz 274.000,- zł – PHARE – zobowiązania z 2002 r.
Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 09-09-2003 r. Wykonawcą robót był PEKUM Rzeszów.
Czermnianka – regulacja potoku na długości 2,3 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 649 tys. zł finansowane ze środków PHARE – Odbudowa 2001. 
W 2003 r. wykonano 2,30 km regulacji koryta potoku i poniesiono nakłady w wysokości  63.528,- zł oraz 500.000,- zł – PHARE – zobowiązania z 2002 r.
Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 12-06-2003 r.  Wykonawcą robót był PRiM Jasło.
Młynówka – regulacja potoku na długości 1,3 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.060 tys. zł finansowane ze środków budżetu Wojewody i PHARE – Odbudowa 2001.
W 2003 r. wykonano 1,30 km regulacji koryta potoku i poniesiono nakłady w wysokości  807.111,- zł oraz 200. 000,- zł – PHARE – zobowiązania z 2002 r.
Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 10-09-2003 r.  Wykonawcą robót był PRIM Jasło.
Wisła – Wrzawy – uszczelnienie korpusu i podłoża wału rzeki Wisły, Łęgu i Sanu na długości 9,7 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 10.580 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis i rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu Wojewody.
Na koniec roku 2003 wykonano uszczelnienie 5,80 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 4.391.663,- zł. Wykonawcą robót jest BUSKOPOL Busko Zdrój. Termin realizacji: 07.2002 r. – 11.2004 r.
Wisła – Baranów Sandomierski - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki na długości 2,3 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 3.571 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis i rezerwy celowej budżetu państwa. Na koniec roku 2003 wykonano uszczelnienie 1,30 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 1.331.004,- zł Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 08-10-2003 r. Wykonawcą robót był RPM Mielec.
Wisła – Tarnobrzeg – Sandomierz II, etap 1 – uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na długości 3,7 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 6.422 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis i rezerwy celowej budżetu państwa. Na koniec roku 2003 wykonano uszczelnienie 2,70 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 3.412.454,- zł. Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 07-10-2003 r. Wykonawcą robót był BUSKOPOL Busko Zdrój.
Wola Zdakowska - Przykop - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki na długości 4,8 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 4.714 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis, rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu Wojewody.
Termin realizacji: 10.2002 r. – 11.2004 r.
Na koniec roku 2003 wykonano uszczelnienie 1,50 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 4.082.767,- zł. Wykonawcą robót jest RPM Mielec.
Wisła - Dąbrówka Popowice zadanie 2 - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki 3,9 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 5.741 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis, rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu Wojewody.
Termin realizacji: 10.2002 r. – 11.2004 r.
Na koniec roku 2003 wykonano uszczelnienie 1,90 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 4.088.636,- zł. Wykonawcą robót jest PBW Sandomierz.
Wisła - Ostrówek - Otałęż, zad.1 - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na długości 9,0 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 22.025 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis i rezerwy celowej budżetu państwa.
Termin realizacji: 11.2003 r. – 11.2004 r.
Na koniec roku 2003 poniesiono nakłady na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i wykup terenu w wysokości 90.090,- zł.
Wisła – Ostrówek – Otałęż, zadanie 2 – uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na długości 6,0 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 8.656 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis i rezerwy celowej budżetu państwa.
Termin realizacji: 11.2003 r. – 11.2004 r.
Na koniec roku 2003 poniesiono nakłady związane z opracowaniem projektu budowlano - wykonawczego w wysokości 165.728,- zł.
Wisła - Tarnobrzeg - Sandomierz II etap 2 - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki na długości 3,82 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 5.274 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis i rezerwy celowej budżetu państwa.
Termin realizacji: 10.2003 r. – 11.2004 r.
Na koniec roku 2003 wykonano uszczelnienie 0,40 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 1.338.316,- zł. Wykonawcą jest PBW Sandomierz.
Wisła - Przewóz - Baranów Sandomierski - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na dł. 3,2 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 4.535 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis, rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu Wojewody.
Termin realizacji: 10.2003 r. – 11.2004 r.
Na koniec roku 2003 wykonano uszczelnienie korpusu i podłoża wału na długości 1,0 km  i poniesiono nakłady w wysokości  2.211.154,- zł. Wykonawcą robót jest Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Sp. z.o.o. w Tarnobrzegu.
Wisła – Przykop – Dymitrów, etap 3 - remont – uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na długości 3,3 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 3.548 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis, rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu Wojewody.
Termin realizacji: 04.2003 r. – 11.2004 r.
Na koniec roku 2003 wykonano uszczelnienie 1,00 km wału i poniesiono nakłady w wysokości  2.317.377,- zł. Wykonawcą robót jest RPM Mielec

Nowy Breń, etap 3 – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki na długości 2,45 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 2.666 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis i rezerwy celowej budżetu państwa. Termin realizacji: 04.2003 r. – 11.2003 r.
W roku 2003 zmodernizowano 2,45 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 2.665.672,- zł. Wykonawcą robót był RPM Mielec. Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 25.11.2003 r.
Dąbrówka-Popowice, etap 3 – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału Wisły i Sanu na dł. 3,0 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 6 002 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis, rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu Wojewody.
Termin realizacji: 10.2003 r. – 11.2004 r.
Na koniec roku 2003 zmodernizowano 0,70 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 2.361.539,- zł. Wykonawcą robót jest PBW Sandomierz
Stobnica, etap 4 – Brzozów – modernizacja rzeki na dł. 1,4 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 322 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis i rezerwy celowej budżetu państwa.
Termin realizacji: 03.2003 r. – 10.2003 r.
Na koniec roku 2003 wykonano 1,40 km regulacji koryta rzeki i poniesiono nakłady  w wysokości  321.653,- zł. Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 20-10-2003 r. Wykonawcą robót był EKOMEL – Janów Lubelski
Przebudowa jazu na rzece Rudni w km 0+850
Zadanie o wartości kosztorysowej 2.329 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis i rezerwy celowej budżetu państwa. Termin realizacji: 07.2003 r. – 11.2004 r.
Na koniec roku 2003 poniesiono nakłady  w wysokości 1.229.232, zł. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów i Budownictwo Wodne w Stalowej Woli.
Tabor – regulacja, modernizacja rzeki
Zadanie o wartości kosztorysowej 3.989 tys. zł finansowane ze środków EBI-bis i budżetu Wojewody.
Termin realizacji: 03.2003 r. – 11.2004 r.
Na koniec roku 2003 wykonano 1,00 km regulacji koryta rzeki i poniesiono nakłady w wysokości 1.500.000,- zł. Wykonawcą robót jest PEKUM Rzeszów.

Kamień-Podlesie - zbiornik retencyjny
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.400 tys. zł finansowane ze środków budżetu Wojewody.
W 2003 r. poniesiono nakłady związane z uzyskaniem  uzgodnienia na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w wysokości 55,- zł.
Lubatówka – regulacja potoku na długości 1,6 km
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.500 tys. zł przewidziane do finansowania ze środków budżetu Wojewody.
W 2003 r. poniesiono koszty związane z opracowaniem koncepcji programowo - przestrzennej i prace przedprojektowe w wysokości 97.774,- zł.
Mogielnica - regulacja oraz modernizacja potoku
Zadanie o wartości kosztorysowej 571 tys. zł przewidziane do finansowania ze środków budżetu Wojewody. Termin realizacji: 09-2003 r. – 11-2004 r.
Na koniec roku 2003 poniesiono koszty związane z wykupem terenu oraz na roboty budowlano-montażowe w wysokości 268.131,- zł. Wykonawcą robót jest PEKUM Rzeszów.
Wisłoka - Książnice – Podleszany - modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki
Zadanie o wartości kosztorysowej 5.391 tys. zł przewidziane do finansowania ze środków EBI-bis, rezerwy celowej i budżetu Wojewody.
Termin realizacji: 11-2003 r. - 11-2005 r.
Na koniec roku 2003 poniesiono koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego w wysokości 27.930,- zł z budżetu Wojewody.
Góra Ropczycka GR-2 - zbiornik retencyjny
Zadanie o wartości kosztorysowej 94 tys. zł finansowane ze środków budżetu Wojewody. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana ze wspólnych środków dwóch inwestorów: PZMiUW Rzeszów i Gminy Sędziszów Małopolski.
Na koniec roku 2003 poniesiono nakłady na roboty budowlano-montażowe w wysokości 35.000,- zł. Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 20-11-2003 r. Wykonawcą robót był SANTEX Sędziszów Małopolski.
Narol - zbiornik retencyjny
Zadanie o wartości kosztorysowej 596 tys. zł finansowane ze środków budżetu Wojewody. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana ze wspólnych środków dwóch inwestorów: PZMiUW Rzeszów i Gminy Narol.
Termin realizacji: 03-2002 r. - 07-2004 r.
Na koniec roku 2003 poniesiono nakłady na roboty budowlano-montażowe w wysokości 171.000,- zł. Wykonawcą robót jest PEKUM Rzeszów.
Podlasek – zbiornik retencyjny
Zadanie o wartości kosztorysowej 111 tys. zł finansowane ze środków budżetu Wojewody.
Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana ze wspólnych środków dwóch inwestorów: PZMiUW Rzeszów i Gminy Majdan Królewski.
Realizacja zadania w 2003 r. Zadanie zostało zakończone i dokonano odbioru 30-12-2003 r. Poniesione nakłady na roboty budowlano-montażowe wynosiły 30.000,- zł. Wykonawcą robót był  ŻWIREX–Zakład Produkcji Kruszywa w Brzostowej Górze.
Przygotowanie dokumentacji i terenu pod planowane inwestycje po 2003 roku
Planowane nakłady w wysokości 4.194 tys. zł przewidziane są w szczególności na pokrycie kosztów opracowań zlecanych w drodze przetargów nieograniczonych, tj.
	studiów programowo – przestrzennych, koncepcji i strategii,

opracowanie projektów budowlano – wykonawczych,
	wykup gruntów pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych.
Na koniec roku 2003 poniesiono nakłady w wysokości 1.170.577,- zł na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych.
Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne
Planowane wydatki w kwocie 165.000,- zł zostały wykonane w 100 %. Przeznaczono je na wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim, tj.:
	opracowanie Ramowego Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Województwie Podkarpackim na lata 2003 – 2006,

przeprowadzenie 22 cykli szkoleniowych, co pozwoliło na przeszkolenie ponad 950 osób, rolników i młodzieży z terenu województwa,
wydanie przewodnika rolnictwa ekologicznego (2,5 tys. szt.), ulotek traktujących o rolnictwie ekologicznym (4 tys. szt.) oraz zeszytu naukowego – Gospodarowanie metodami ekologicznymi na tle zrównoważonego rozwoju południowo – wschodniej Polski – 300 szt.,
opracowanie i uruchomienie strony internetowej o rolnictwie ekologicznym na Podkarpaciu – www.podkarpackie.pl/ekol/,
zorganizowanie konferencji naukowej – Gospodarowanie metodami ekologicznymi na tle zrównoważonego rozwoju południowo – wschodniej Polski.
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki w kwocie 306.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 306.166,- zł. tj. 99,9 %.
Obejmowały one:
	udzielenie dotacji w kwocie: 200.000,- zł (czterech po 50.000,- zł) przeznaczonych na zakup i instalację prasy do tłoczenia oleju na zimno z nasion rzepaku, bądź urządzeń niezbędnych do uruchomienia tłoczni oleju w ramach zadania pn. „Wsparcie przetwórstwa rzepaku na terenie województwa podkarpackiego”.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:
	„ENERTEK” Sp. z o.o. w Żołyni,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ROLIMEX” sp. z o.o. w Rzeszowie,
Grupa Producencka „AGRO” Sp. z o.o. w Sanoku,
„ROLKOMPLEX“ Sp. z o.o. w Leżajsku
	dofinansowanie badań nad zbożami ozimymi, jarymi i rzepakiem w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla potrzeb rolnictwa regionu Podkarpacia prowadzonych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu  -  52.000 zł,
opracowanie i wyemitowanie audycji radiowych poświęconych problematyce   wsparcia   rozwoju   rolnictwa   ekologicznego   w   województwie   podkarpackim  – 14.640 zł,
udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Producentów i Przetwórców Roślin Oleistych na prowadzenie działań popularyzacyjnych, szkoleniowych i upowszechnieniowych związanych z uprawą i kontraktacją rzepaku w ramach programu „Wsparcie przetwórstwa rzepaku na terenie województwa podkarpackiego” – 20.000,- zł,
współorganizację i udział w imprezach, konkursach, wystawach – 16.250,- zł, w tym: 
	II edycji Rajdu Kolarskiego Młodych Rolników do Brukseli,

„III Rodzinne pożegnanie wakacji z koniem huculskim” w Rudawce Rymanowskiej pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego,
XXX Jubileuszowej Wystawie Psów Rasowych przez Zarząd Rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce,
konkurs pod hasłem: „Piękna i bezpieczna zagroda”,
„Dni Działkowca”,
IV Kongres Liderów Ekologii,
spotkania przetwórców i producentów rzepaku w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
XVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w ramach Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA-FARM 2003.
6)  zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz publikacje – 2.960,- zł,
	pozostałe wydatki w tym: obsługa spotkań, konferencji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego – 316,- zł.


DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
Planowane wydatki w kwocie – 11.638.204,- zł zostały wykonane w wysokości 11.245.789,- zł tj. 96,6 %. 
Wydatkowane zostały na:
	dotacje wypłacone 333 beneficjentom po 3.600,- zł z przeznaczeniem na zakup środka trwałego w ramach realizacji Komponentu A – Mikropożyczki Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Środki te zostały przekazane na konto Fundacji Wspomagania Wsi, która na terenie województwa podkarpackiego realizuje program mikropożyczek i dotacji – ogółem 1.198.800,- zł,

kontynuację zadania przeciwdziałanie bezrobociu, w ramach Komponentu B1 - Reorientacji/Przekwalifikowań Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie: 10.042.100,- zł. Finansowanie w 49% ze środków Banku Światowego i 51%  z rezerwy celowej budżetu państwa,
	przekazanie środków do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na skutek zwrotu dotacji od beneficjenta w kwocie: 4.889,- zł.

Program realizowany jest na podstawie Porozumienia zawartego dnia 20.IX.2000 r. między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Województwem Podkarpackim w sprawie przyznania środków oraz o warunkach i sposobach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Realizacja tego Programu w istotny sposób przyczynia się do ograniczania skali bezrobocia na obszarach wiejskich naszego województwa, gdyż obejmuje on działania, które skutkują wzrostem zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Głównymi celami Programu są:
	przygotowanie mieszkańców wsi do podejmowania zatrudnienia lub samo zatrudnienia poza rolnictwem poprzez dokształcanie, zmianę lub podniesienie kwalifikacji,

umożliwienie powstawania na obszarach wiejskich form aktywności, będących źródłem uzyskiwania dodatkowych dochodów przez ludność,
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich oraz stworzenie instytucjonalnego systemu wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
wspieranie samorządów powiatowych i gminnych w przygotowaniu i wdrażaniu lokalnych planów rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu.
Cele te są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006 oraz Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Podkarpacia na lata 2001-2006
Realizacja usług w ramach Programu Reorientacji/Przekwalifikowań Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2003 r.:
Inkubatory Przedsiębiorczości
Istotne znaczenie dla ograniczania bezrobocia na obszarach wiejskich województwa ma rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, a wciąż jeszcze nie w pełni wykorzystany potencjał rozwojowy małych przedsiębiorstw spowodowany również niewielką dostępnością usług doradczych służących prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz słabością instytucji i organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Aby ułatwić ich powstawanie i rozwój owocujący zwiększoną konkurencyjnością i nowym potencjałem w zakresie tworzenia miejsc pracy niezbędne jest tworzenie trwałych instytucji oferujących usługi doradcze wspierające prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Powstanie takich instytucji było możliwe poprzez realizację usług dotyczących utworzenia i prowadzenia Inkubatorów Przedsiębiorczości. W 2003 roku funkcjonowały dwa Inkubatory Przedsiębiorczości w Kolbuszowej i Sędziszowie Małopolskim, powstałe w wyniku umów zawartych w 2002 r., w których to siedzibę znalazło 30 małych firm.
Centra Wspierania Przedsiębiorczości
W 2003 r. funkcjonowało 18 Centrów Wspierania Przedsiębiorczości. Umowy na realizację 17 – stu CWP zostały podpisane w 2002r. a jedną podpisano w 2003 r. Usługami realizowanymi w ramach CWP były kilkudniowe szkolenia w zakresie działalności gospodarczej oraz doradztwo w zakresie usług księgowych, finansowych, prawnych, marketingowych i dotyczących sprzedaży, pomocy w kontaktach z administracją i inne usługi konsultingowe świadczone osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą oraz małym przedsiębiorcom funkcjonującym nie dłużej niż 12 miesięcy w momencie rozpoczęcia korzystania z usług a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej spełniali kryteria kwalifikacyjne do Centrum. Celem usługi jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnym na terenach wiejskich w powiększaniu i wykorzystaniu ich potencjału, w odpowiedzi na nowe możliwości gospodarcze i potrzeby rynku pracy. Z usług Centrów Wspierania Przedsiębiorczości w 2003 r. skorzystało 4.598 beneficjentów. 
Usługi  w zakresie szkoleń
Jednym z głównych celów usług szkoleniowych realizowanych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich jest podniesienie poziomu wiedzy ludności zamieszkałej na wsi poprzez aktywizację zawodową i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkoleń oraz przekwalifikowanie do zawodów, na które występuje popyt na lokalnym rynku pracy. Usługi szkoleniowe realizowane są w procedurze konkursowej ciągłej, która jest procedurą otwartą. W ramach Programu oferowane są różnorodne szkolenia zawodowe, które ściśle wiążą się z kwalifikacjami zawodowymi i umiejętnościami zawodowymi poszukiwanymi na lokalnym rynku pracy przez przyszłych pracodawców. W usługach szkoleniowych duży nacisk został położony na wysoką efektywność zatrudnieniową. Instytucje szkoleniowe dostosowują swoją ofertę szkoleniową do wymagań konkretnego pracodawcy dla potrzeb, którego organizują szkolenie. Realizowane do tej pory odpowiadają na potrzeby zarówno małych firm i są to wtedy specjalistyczne szkolenia modułowe, jak również średnich firm i wtedy są to np. szkolenia ukierunkowane na obsługę specjalistycznych maszyn i urządzeń. Wśród zrealizowanych szkoleń przeważały szkolenia spawalnicze, gastronomiczne, obsługi sprzętu komputerowego, księgowości, operatorów maszyn do prac ziemnych, budowlanych i drogowych różnych specjalności. Podpisano 45 umów na realizację usług szkoleniowych dla 1 233 beneficjentów. Rzeczywisty  wskaźnik  efektywności  dla  16  szkoleń  zakończonych   w  2003 r. wynosi 65,44 % i jest najwyższy wśród województw realizujących Program. 
Usługi  w zakresie okresowego zatrudnienia
Usługa skierowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Podstawowym jej celem jest aktywizacja zawodowa poprzez możliwość uzyskania zatrudnienia. Osoby bezrobotne znajdują zatrudnienie zarówno przy pracach związanych z odbudową i rozbudową infrastruktury publicznej (remonty obiektów użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli, przebudowa dróg, poprawa stanów poboczy i rowów przydrożnych, porządkowanie terenów gminnych itp.), w instytucjach socjalnych takich jak świetlice socjoterapeutyczne oraz w organizacjach charytatywnych prowadzących noclegownie dla bezdomnych, świetlice i schroniska dla osób pochodzących z rodzin patologicznych. Umowy zawierane maksymalnie na 6 miesięcy dotyczą zatrudnienia od kilku do nawet kilkudziesięciu osób. Wymiar usługi jest przede wszystkim lokalny, poprzez zaktywizowanie osób nieraz pozostających długotrwale bezrobotnymi jest odpowiedzią na lokalne potrzeby, które bez zaangażowania usługodawców oraz zatrudnionych nie byłyby możliwe do wykonania lub koszt ich wykonania w warunkach rynkowych, byłby niewspółmiernie większy. Aktywizacja osób bezrobotnych wpływa przede wszystkim na ich postawę wobec dobra publicznego, zwiększa ich doświadczenie zawodowe dając też części z nich zatrudnienie na dalszy okres. Również uczestnictwo bezrobotnych w realizacji projektu jest niejednokrotnie ich jedynym źródłem utrzymania. 
Usługi związane z zatrudnieniem
Celem usługi jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenów wiejskich i małych miast poprzez m.in.: ocenę umiejętności, predyspozycji zawodowych i zainteresowań, objęcie poradnictwem zawodowym i psychologicznym, przekazywanie informacji nt. rynku pracy oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Szczególny nacisk położony został na przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz na powrót na rynek pracy osób, które utraciły z nim kontakt. 


Planowanie rozwoju lokalnego
Usługa skierowana jest bezpośrednio do samorządów powiatowych, a jej celem są szeroko rozumiane działania ukierunkowane na rozwój gospodarczy powiatu, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W dniu 2 września 2003 r. podpisano umowę na realizację usługi ”Planowanie Rozwoju Lokalnego” w zakresie realizacji Subusługi A, która była diagnozą potrzeb samorządów powiatowych w zakresie opracowania koncepcji rozwoju gospodarczego powiatu, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. 
Łącznie w 2003 r. w ramach Programu Reorientacji/Przekwalifikowań PAOW podpisano 138 umów dla 3600 beneficjentów. Od początku realizacji Programu podpisano 230 umów na kwotę   15. 254 870,- zł.
Realizację usług w ramach Programu Reorientacji/Przekwalifikowań PAOW od początku realizacji Programu do końca 2003 r. obrazuje poniższe zestawienie.
Kategoria
Usługi
Liczba
złożonych
ofert
Liczba podpisanych umów
Liczba beneficjentów
Wartość
zawartych
umów (w zł)
Usługi związane z zatrudnieniem
27
15
1 445
957 067
Usługi w zakresie
szkoleń
126
78
1 659
4 774 836
Usługi w zakresie okresowego
zatrudnienia
129
116
1 064
6 250 509
Centra Wspierania Przedsiębiorczości
67
18
4 898
2 673 085
Inkubatory
Przedsiębiorczości
22
2
30
578 024
Planowanie rozwoju lokalnego
4
1
0
21 349
Razem
375
230
9 096
15 254 870

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie – 101.870.708,-zł, zostały wykonane w wysokości 101.015.777,-zł tj. 99,2% z tego:
Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Wydatki poniesione w kwocie: 16.281.000,- zł finansowane z dotacji z budżetu państwa przeznaczone były na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich z czego:
	kwotę 10.925.000,-zł przekazano przewoźnikowi tj. PKP w formie dotacji (zawarte zostały umowy o wykonywanie przewozów na terenie województwa podkarpackiego w roku 2003),

kwotę 20.000,- zł wydatkowano na wykonanie badania potoków pasażerów na poszczególnych liniach oraz opracowania zintegrowanego systemu rozkładu jazdy,
kwota 5.336.000,-zł stanowiła wydatki majątkowe za odebrane od producenta podzespoły 2 pojazdów szynowych. Producent pojazdów szynowych „Kolzam” Racibórz został wybrany w drodze przetargu prowadzonego wspólnie przez trzy województwa tj. podkarpackie, małopolskie i śląskie. Płatności za autobusy szynowe przypadają na lata 2003-2004 w łącznej kwocie 9.247.600, zł. W 2004 roku planowane jest wydatkowanie pozostałej części w wysokości – 3.911.600,-zł. 
Od 1 stycznia 2004 r. zadanie jest finansowane z dochodów własnych.  
Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Wydatki poniesione w kwocie: 35.906.000,- zł były sfinansowane z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na zadanie rządowe tj. pokrycie strat z tytułu stosowania przez przewoźników ustawowych biletów ulgowych. Dopłaty przekazane zostały w formie dotacji dla 31 przewoźników z którymi zawarto umowy i dotyczyły:
	wyrównania należnych dopłat za 2002 r. w kwocie 31.765,- zł,

dopłat za 2003 r. w kwocie 35.874.235,- zł.
Dopłaty należne za 2003 r. wykazane przez przewoźników były większe niż planowano i wyniosły: 39.740.740,- zł. Powstałe zobowiązania wobec przewoźników w kwocie: 3.866.505,- zł zostały sfinansowane przez budżet państwa w 2004 r. 
Od 1 stycznia 2004 r. powyższe zadanie stało się zadaniem własnym samorządu województwa i jest finansowane z dochodów własnych.  









Zestawienie przekazanych dopłat przewoźnikom w 2003 roku
Lp
Przewoźnik
Dopłaty przekazane 
w 2003 r. (w zł)
W tym:
niedobór roku 2002 przekazany 
w 2003 r. (w zł)




1
2
3
4
1
PPKS w Brzozowie 
1 285 829
0
2
PKS w Dębicy S.A.
1 050 688
0
3
PKS w Jarosławiu S.A.
3 724 661
0
4
PKS Jasło Sp. z o.o.
2 032 516
0
5
PKS w Krośnie S.A.
3 638 810
0
6
PKS w Leżajsku Sp. z o.o.
1 449 564
0
7
PKS "Connex Łańcut" Sp. z o.o.
1 496 198
0
8
Przedsiębiorstwo PKS w Mielcu
1 881 534
0
9
PKS w Przemyślu Sp. z o.o.
2 402 284
0
10
PKS w Rzeszowie S.A.
5 083 335
0
11
PKS "Connex Sanok" Sp. z o.o.
2 895 483
0
12
Przedsiębiorstwo PKS Sędziszów Młp.
1 361 428
0
13
PKS w Stalowej Woli S.A.
3 246 204
0
14
Przedsiębiorstwo PKS w Tarnobrzegu
3 039 975
27 709
15
P T "TARZAN" s.c.
162 698
0
16
Przewóz Osób "START" s.c.
161 318
0
17
P U T "DYSTANS" s.c.
46 793
0
18
P T "ZGODA" s.c.
101 757
0
19
"EMKOL" s.c.
41 274
54
20
P T "KONTRA" s.c.
141 895
2 819
21
PT "FEKUS" Fejdasz Stanisław
75 228
0
22
P U P "TRANS-BUS" St. Kal. i Spółka
48 671
0
23
Usługi Autokarem "WIKI" s.c.
36 003
0
24
T T O Antoni Bytnar
47 653
0
25
P.P.O. U T T Waldemar Czorniak
94 866
779
26
"MONIS" UT Gustaw Fediów
317 984
404
27
U.T. P.O. Tomasz Wójtowicz
25 516
0
28
U.T. P.O. Ryszard Rodzeń
13 910
0
29
F.T. IVO TRANS mgr inż. Iwona Ordyk
435
0
30
P.K.S. Przewóz Osób Leszek Kozdraś 
26
0
31
Chmielnik Zdrój Spółka Akcyjna
1 464
0
Razem:
35 906 000
31 765

 Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
Planowane wydatki w   kwocie   48.730.695,- zł,   wykonane   zostały   w   wysokości  - 47.875.765,-zł, co stanowi 98,2 % planu. 

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW
Lp.
Opis wydatków
Plan
2003 r.
Realizacja
2003 r
Realizacja
planu


zł
zł
%
I.
Wydatki bieżące
20.697.935
20.340.821
98,3

w tym:
wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń
6.310.000
6.306.772
99,9
II.
Wydatki majątkowe
28.032.760
27.534.944
98,2
Razem:
48.730.695
47.875.765
98,2


I. Wydatki bieżące
W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie jednostki, letnie i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie mostów oraz inne czynności wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie zarządzania drogami publicznymi. 
	Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 
6.306.772,- zł. Zatrudnienie w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich na dzień 31.12.2003 r. wynosiło 183 osoby, 

Wydatki dotyczące utrzymania jednostki wyniosły 1.864.183,-zł co stanowi 9,0 % planu wydatków bieżących i obejmują one w szczególności: 
	dostawy energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu,

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy np. posiłki i napoje regeneracyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników,
odprawy pośmiertne,
zakupy materiałów i wyposażenia związanych z wykonywaniem zadań statutowych np. paliwa do środków transportu, oleju opałowego i węgla do ogrzewania pomieszczeń, materiałów biurowych,
usługi remontowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków np. wykonanie remontu sieci napowietrznej zasilającej w energię elektryczną Bazę Materiałową w Wysoczanach, remont linii oświetlenia zewnętrznego na terenie Bazy Materiałowej w Brzozowie, wykonanie dokumentacji technicznej remontu instalacji wewnętrznej budynku biurowo-mieszkalnego w RDW Ustrzyki, przystosowanie wynajmowanych pomieszczeń w Rzeszowie przy ul. Geodetów do potrzeb siedziby PZDW, a także w zakresie konserwacji i napraw maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportu,
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
zakupy usług pozostałych np. powielania i kopiowania, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, wywóz śmieci, ogłoszenia prasowe, koszty i prowizje bankowe, sprzątanie, szkolenia, czynsz za wynajem siedziby dla PZDW w wysokości 157.896,-zł za jeden rok,
ubezpieczenia pojazdów oraz dróg,
ochronę mienia,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
podatek od nieruchomości oraz od środków transportu,
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego m.in. za trwały zarząd, opłaty za wprowadzenie do powietrza zanieczyszczeń, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
	Wydatki dotyczące utrzymania dróg wyniosły 10.419.379,-zł, co stanowi 50,3 % planu wydatków bieżących. Obejmują one  w szczególności:
	letnie utrzymanie dróg – wydatki poniesiono w wysokości 7.112.209,-zł, w tym na:

	odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj 
w km 15+370 – 16+066. Zakres rzeczowy zadania obejmował 696 mb drogi. Wykonano warstwę profilową i ścieralną wraz 
z uzupełnieniem poboczy. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Stalowej Woli. Termin realizacji zadania: 12.09.2003 – 10.10.2003 rok. Wartość zadania wyniosła 99.777,- zł. Źródłem finansowania była dotacja udzielona przez Urząd Gminy 
i Miasta Ulanów w wysokości - 50.000,- zł oraz środki własne – 49.777,- zł,

remonty cząstkowe – zaplanowane remonty wykonano przy użyciu mas bitumicznych i emulsji. Wyremontowano 98.000 m2 wyboi i nierówności w tym 18.400 m2 w formie krótkich nakładek - wydatkowano  3.108.920,-zł,
remonty 9,898 km chodników – 902.338,- zł, z tego 2,548 km w ramach współfinansowania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego               - 419.578,-zł,
zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu ( wykonano malowanie poziome dróg: cienkowarstwowe – 31.000 m2 i grubowarstwowe – 975 m2; ustawiono 3.500 szt. znaków drogowych, 10.000 szt. pachołków drogowych oraz 2.676 mb barier energochłonnych z zakupionych w 2003 roku 8.540 mb) – wydatkowano 1.853.721,-zł,
koszenie traw na powierzchni około 3,2 mln m2, posadzono 2.230 szt. drzew oraz dokonano wycinki 683 szt. starych 
i uszkodzonych, oczyszczono około 1,1 mln m2 nawierzchni ulic, chodników i parkingów – 486.144,-zł,
	remonty poboczy na powierzchni 31,5 tys. m2 oraz wykonano renowację rowów na długości około 29,3 km – 661.309,-zł.

ZESTAWIENIE ROBÓT REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W 2003 ROKU DOFINANSOWANYCH PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Lp
Nazwa zadania
Zakres rzeczowy
mb
Kwota wydatkowana
Nazwa jednostki udzielającej dofinansowania
Kwota dofinansowania
 ( w zł)
1.
Remont chodników w ciągu drogi 
nr 884 Przemyśl – Domaradz 
w m.Krzywcza i Babice
764
85.539
Gmina Krzywcza
45.000
2.
Remont chodnika w ciągu drogi nr 989 Strzyżów – Lutcza 
w m. Strzyżów
121
40.429
Miasto i Gmina Strzyżów
20.214
3.
Remont chodnika w ciągu drogi nr 988 Babica – Warzyce w m. Wiśniowa
525
79.770
Gmina Wiśniowa
30.000
4.
Remont chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi nr 987 
w m. Sędziszów Małopolski przy ul. Grunwaldzkiej
186
55.555
Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski
35.000
5.
Remont chodnika w ciągu drogi nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w m. Grębów
535
78.298
Gmina Grębów
40.000
6.
Remont chodnika w ciągu drogi nr 855 Oklęcin – Stalowa Wola w m. Zaklików
417
79.987
Gmina Zaklików
40.000
RAZEM REMONTY CHODNIKÓW:
2.548
419.578
-
210.214
7.
Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w m. Dąbrownica
696
99.777
Miasto 
Ulanów
50.000
OGÓŁEM:

519.355
-
260.214

	zimowe utrzymanie dróg – wydatki poniesiono w wysokości 3.307.170,-zł

- zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg realizowano przy zachowaniu obowiązujących standardów. Zadania dotyczyły w szczególności zapewnienia przejezdności na całej sieci dróg wojewódzkich będących w zarządzie PZDW. Kwota wydatków obejmuje najem sprzętu, zakup materiałów do zwalczania śliskości  tj. piasek, sól, żużel. 
	Wydatki dotyczące utrzymania mostów wyniosły 1.750.487,-zł co stanowi 8,5 % planu wydatków bieżących. Obejmują one w szczególności roboty na obiektach wymagających pilnych prac remontowych tj.:

	Bystrowice – zadanie realizowano w ciągu drogi nr 880 Jarosław – Pruchnik, na moście przez rzekę Mleczka w km 13+353. W ramach remontu wykonano między innymi: wymianę nawierzchni i izolacji, remont podpór 
i konstrukcji oraz umocniono stożki i brzegi rzeki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 108.322,-zł. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Budowlane „Stalmost”. Termin zakończenia zadania 03.09.2003r. Zadanie było finansowane ze środków własnych, 

Krzeszów – zadanie w ciągu drogi nr 863 Bojanów – Kopki na moście przez rzekę San w km 3+052. Remont mostu polegał na wymianie nawierzchni chodników, renowacji balustrad oraz remoncie belki podporęczowej. Termin realizacji zadania 19.05.2003 – 15.09.2003 r. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Budowlane „Stalmost”. Wartość zadania 119.156,-zł finansowane ze środków własnych, 
Lubaczów – zadanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa –Hrebenne w km 37+096. Remont mostu polegał na: wymianie nawierzchni chodników, wymianie nawierzchni jezdni i renowacji balustrad. Termin realizacji 25.08 – 15.10.2003 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane „Stalmost”. Wartość zadania 128.272,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych, 
Ropczyce – zadanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Wiśniowa w km 15+106. Remont wiaduktu polegał na wymianie nawierzchni chodników oraz nawierzchni jezdni i renowacji balustrad. Wykonawca robót: firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „Remost”. Termin realizacji zadania 20.10 – 10.11.2003 r. Wartość zadania – 119.848,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych,
Niebocko - remont przepustu przez potok bez nazwy w ciągu drogi 
nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica w km 218+302. Remont obiektu polegał na wymianie: skrzydełek żelbetowych, wymianie izolacji, wymianie nawierzchni jezdni i remoncie elementów odwodnienia. Wykonawca robót: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Termin realizacji zadania 15.07 – 17.11.2003 r. Wartość zadania 122.838,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych,
Stalowa Wola - wykonano remont lewej nitki wiaduktu w ciągu drogi
 nr 871 Nagnajów - Stalowa Wola w km 37+203. Remont polegał na wykonaniu dylatacji i sączków oraz renowacji powierzchni belek 
i oczepów. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlane „Stalmost”. Termin realizacji zadania 22.09 – 30.10.2003 r. Wartość zadania          116.381,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych,
Pozostałą kwotę w wysokości 1.035.670,-zł wydatkowano na wykonanie remontów bieżących obiektów mostowych i przepustów, wymianę i malowanie poręczy mostowych, zabezpieczenie obmytych filarów, utrzymanie promu oraz wykonanie robót porządkowych na obiektach.
II)	Wydatki majątkowe
Wartość zadań inwestycyjnych w 2003 roku wyniosła 27.534.944,-zł co stanowi 98,2 % wydatków planowanych.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania w zakresie budowy nowych środków trwałych jak również ulepszano już istniejące. Wykonano dokumentacje projektowe i dokumentacje techniczne dla zadań realizowanych w 2003 roku jak również dla zadań zaplanowanych do realizacji w przyszłości. Dokonano wykupu gruntów pod realizację przyszłych inwestycji jak również zakupiono nowe środki trwałe niezbędne do realizacji statutowych zadań.
W ramach wydatków majątkowych w roku 2003 realizowane były następujące zadania: 
1) Zadania w ramach Programu PHARE 2000 
Poprawa infrastruktury drogowej w regionie – Obszar Południowo – Wschodni – Wielka Pętla Bieszczadzka Kontrakt Nr PL 0008.04.03.001 o wartości netto 3.030.469,- EURO. Zakres zadania obejmował modernizację drogi Lesko – Cisna w km 0+200 – 16+164 i 18+200 – 37+089 na łącznej długości 34,853 km. Wykonano: nawierzchnię z poszerzeniem jezdni, odbudowę systemu odwadniającego drogi, remont przepustów, rowów odwadniających oraz uzupełnienie poboczy. Efektem rzeczowym jest między innymi wzmocnienie nawierzchni drogi do poziomu niezbędnego przy średnim natężeniu ruchu. Kontrakt przewidywał następujące źródła finansowania: 25% wartości zadania ze środków budżetu województwa tj. 757.617, EURO 
i 75% Komponent Wspólnoty Europejskiej tj. 2.272.852,- EURO. Termin zakończenia zadania – 15.10.2003 r. Wykonawcą robót drogowych była firma „Strabag” AG Spółka Akcyjna Budownictwo Ogólne i Drogowe Oddział 
w Polsce. Na realizację zadania w 2003 roku wydatkowano z budżetu województwa 3.478.410,-zł co stanowi równowartość 757.617,- EURO tj. całość wydatków na współfinansowanie programu. Na realizację tego zadania uzyskano dotację z budżetu  państwa w wysokości 1.574.177,- zł,
W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku VAT tj. obniżenie stawki podatku z 7% do 0% całość wydatków z budżetu województwa była realizowana ze stawką 0%.
Ponadto w 2003 roku na realizację tego zadania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydatkowała kwotę 4.796.460,-zł stanowiącą równowartość 1.030.687,-EURO. Do zapłaty z Komponentu Wspólnoty Europejskiej pozostało 1.242.165,- EURO.
	Poprawa infrastruktury drogowej w regionie – Obszar Centralny Kontrakt 
Nr PL 0008.04.03.002 o wartości netto 4.130.565.,- EURO. Zakres zadania obejmował modernizację drogi 878 Rzeszów – Dylągówka w km 5+469 – 7+970 i 8+700 – 24+099 na łącznej długości 17,900 km, modernizację drogi 877 Łańcut – Dylągówka w km 29+246 – 48+000 na długości 18,754 km oraz modernizację drogi powiatowej nr 35604 Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka na długości 11,5 km. W tej części sprawozdania uwzględniony został zakres robót dotyczący dróg wojewódzkich, natomiast droga powiatowa została zaprezentowana w dalszej części (w rozdziale 60014). Zakres robót obejmował łącznie 36,654 km, w tym przebudowę mostu w m. Kielnarowa. Efektem realizacji zadania jest wzmocnienie nawierzchni jezdni, podniesienie jej nośności, poprawa parametrów geometrycznych (poszerzenie jezdni, budowa łuków poziomych) podniesienie jakości systemu odwadniającego, zwiększenie nośności mostu z 20 t do 40 t oraz zwiększenie przestrzeni międzyprzęsłowej (aby zapobiec przelewaniu się rzeki przy jej wysokim poziomie). Zadanie zakończono – 15.10.2003 r. Wykonawcą robót była firma „Strabag” AG Spółka Akcyjna Budownictwo Ogólne i Drogowe Oddział w Polsce. Na realizację zadania w 2003 roku wydatkowano z budżetu województwa 3.727.770,- zł, co stanowi równowartość 820.579,- EURO tj. całość wydatków na współfinansowanie programu. Na realizację tego zadania uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.673.585,- zł. 

W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku VAT tj. obniżenie stawki podatku z 7% do 0% całość wydatków z budżetu województwa była realizowana ze stawką 0%.
Ponadto w 2003 roku na realizację tego zadania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydatkowała kwotę 4.117.993,-zł stanowiącą równowartość 884.401,- EURO. Do zapłaty z Komponentu Wspólnoty Europejskiej pozostało 1.535.683,- EURO.
	Poprawa infrastruktury drogowej w regionie – Obszar Północny. Przebudowa mostu stalowego przez rzekę San w miejscowości Brandwica Kontrakt Nr PL 0008.04.03.003.L001 o wartości netto 1.416.375,- EURO. Zakres zadania obejmował przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików w km 37+137. Efektem rzeczowym jest między innymi uzyskanie takich parametrów mostu jak: zwiększenie nośności do 30 ton, zwiększenie szerokości jezdni oraz chodnika. Kontrakt przewidywał następujące źródła finansowania: 60 % wartości zadania ze środków budżetu województwa tj. 849.825,- EURO i 40 % Komponent Wspólnoty Europejskiej tj. 566.550,- EURO. Termin zakończenia zadania – 15.11.2003 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź” S.A. Na realizację zadania w 2003 roku wydatkowano z budżetu województwa 3.923.335,- zł, co stanowi równowartość 885.070,- EURO tj. całość wydatków na współfinansowanie programu. Na realizację tego zadania uzyskano dotację 
z budżetu państwa w wysokości 1.765.767,- zł. 

W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku VAT tj. obniżenie stawki podatku z 7% do 0% część wydatków z budżetu województwa była realizowana ze stawką 0% tj. wartość robót w wysokości 346.329,- EURO, co stanowi równowartość 1.580.465,- zł, natomiast wartość robót netto 503.496,- EURO podlegała opodatkowaniu 7 % stawką podatku VAT tj. 35.245,- EURO, co stanowi równowartość 153.272,- zł.
Ponadto w 2003 roku na realizację tego zadania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydatkowała kwotę 1.076.937,- zł stanowiącą równowartość 243.761,- EURO. Do zapłaty z Komponentu Wspólnoty Europejskiej pozostało 322.789,- EURO.
2) Zadania drogowe ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim
Modernizacja drogi łączącej drogi krajowe nr 9 i 19 biegnącej wzdłuż lotniska Jasionka w km 0+100 – 1+600. Zakres zadania 1,5 km, w tym: wykonano profilowanie i warstwę ścieralną – 9.000 m2 wraz z uzupełnieniem poboczy i odbudową systemu odwodnienia. Wykonawca robót: Skanska S.A. Oddział RPRD. Zadanie zakończono i odebrano 30.09.2003 r. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z drogą dojazdową do lotniska w Jasionce – w tym: przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 19 na długości 0,509 km i drogi do lotniska na długości 0,1 km – gdzie wykonano poszerzenie jezdni, dwie zatoki autobusowe, wzmocnienie istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej, zabezpieczenie i przełożenie urządzeń podziemnych, przebudowę systemu odwodnienia. Wykonawca robót: Skanska S.A. Oddział RPRD. Zadanie zakończono i oddano – 21.11.2003 r. Wartość kosztorysowa zadania łącznie – 2.136,2 tys. zł. Wartość zadania po przetargu –    1.690.954,- zł. Zadanie współfinasowane ze środków budżetu państwa w kwocie 908.183, zł. Dokumentacje techniczne dotyczące tego zadania ujęte są w części dokumentacje drogowe.
Budowa drogi Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na odcinku Prusie – Hrebenne od km 73+400 – 73+670. Zadanie zakończono i odebrano - 12.12.2003. Zakres rzeczowy – 0,270 km I etap przebudowy drogi – w tym wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudów z kamienia łamanego oraz masy bitumicznej – 2.006 m2, przebudowa systemu odwodnienia. Wykonawca robót: Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lubaczowie. Wartość kosztorysowa 538,8 tys. zł. Wartość zadania po przetargu to 603.262,- zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 300.000 zł.
3) Zadania realizowane z dofinansowaniem z budżetów gmin.
	Budowa chodnika dla pieszych w m. Otałęż przy drodze woj. Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 12+525 – 12+550 i 12+120 – 12+497 wraz z zatoką autobusową. Zakres rzeczowy: 402 mb w tym wykonanie chodnika z kostki, zatoki autobusowej z kostki 108 m2 i kolektora pod zatoką 54 mb. Wartość kosztorysowa zadania brutto 111.392,- zł. Wartość po przetargu – 101.452,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z  budżetu   Gminy   Czermin   w   wysokości  50.000,- zł.  Okres  realizacji  08 - 09.2003 r. Roboty wykonywała firma Pani Wioletty Czuchra  „BRUKPOL”,

Budowa miejsc parkingowych, chodników i poszerzenia drogi woj. Nr 858 Krzeszów – Biłgoraj – Szczebrzeszyn w m. Harasiuki km 25+430 – 25+604. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: 174 mb chodnika z kostki, poszerzenie jezdni z krawężnikiem, profilowania nawierzchni jezdni,  warstwy ścieralnej jezdni, kanalizacji. Wartość kosztorysowa zadania brutto       213.035,- zł. Wartość po przetargu brutto 183.081,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Harasiuki w wysokości 100.000,- zł. Termin realizacji zadania 09 – 10.2003 r. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego ”INŻDRÓG” Sp. z o.o.,
Budowa chodnika w m. Kowalówka w ciągu drogi woj. Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 48+755,5 – 49+055,5. Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie 300 mb chodnika poza rowem – 625 m2 kostki oraz renowacji rowu. Wartość kosztorysowa zadania brutto 97.096,- zł. Wartość  po przetargu brutto 88.901, - zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Cieszanów w wysokości 43.000,- zł. Okres realizacji zadania 09 - 10.2003 r. Roboty wykonywało Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z. o.o.,
Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż drogi woj. Nr 881 Łańcut – Kańczuga – Żurawica km 53+887 – 54+147 w m. Pruchnik. Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie 260 mb chodnika z kostki, w tym wykonanie zjazdów z tłucznia klinowanego masą. Wartość  kosztorysowa  zadania  brutto 105.728,- zł. Wartość po przetargu brutto 87.475,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Pruchnik w wysokości 50.000,- zł. Okres realizacji zadania 10 - 11.2003 r. Roboty wykonywał Pan Popek Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy z siedzibą w  m. Rozbórz Długi, 
Budowa chodnika w m. Średnia Wieś w ciągu drogi woj. Nr 894 Hoczew – Czarna w km 1+392 – 1+500 i 1+885 – 2+104. Zakres rzeczowy obejmował  wybudowanie 327 mb chodnika z płyt betonowych poza rowem, w tym umocniono rów płytkami. Wartość kosztorysowa zadania brutto 153.346,- zł. Wartość po przetargu brutto 111.236,- zł. Realizację zadania sfinansowano z budżetu województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Lesko w wysokości 111.236,- zł. Zadanie zakończono i odebrano - 28.11.2003 r. Roboty wykonywał Zakład Budowlany „RYMTAR” Mieczysław Hanus Spółka Jawna,
Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 865 Jarosław – Bełżec km 63+810 – 64+152 w m. Narol. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 342 mb krawężnika z poszerzeniem, chodnika przy jezdni z kostki – 190 mb – 344 m2. Wartość kosztorysowa zadania brutto 91.111,- zł. Wartość po przetargu brutto 88.377,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Narol w wysokości 40.000,- zł. Okres realizacji zadania 09 – 10.2003 r. Roboty wykonywało Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lubaczowie,
Budowa chodnika w m. Dąbrówki w ciągu drogi woj. Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w km 36+720 – 36+940 strona prawa. Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie 240 mb chodnika z płyt betonowych poza rowem 
w tym zjazdy z tłucznia utrwalone powierzchniowo. Wartość kosztorysowa zadania brutto 49.960,- zł. Wartość po przetargu brutto 40.837,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Czarna/k Łańcuta – 20.500,- zł. Okres realizacji zadania 
09 – 10.2003 r. Roboty wykonywał Wielobranżowy Zakład „ROLBUD”, 
Budowa chodnika w m. Dobrzechów w ciągu drogi woj. Nr 988 Babica – Warzyce km 18+757 – 19+028. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie 162 mb chodnika poza rowem z kostki oraz wykonanie zjazdów z kostki i masy bitumicznej. Wartość kosztorysowa zadania brutto 59.426,- zł. Wartość po przetargu brutto 49.689,- zł. Okres realizacji zadania 10 – 12.2003 r. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie 
z budżetu Gminy i Miasta Strzyżów w wysokości 22.621,- zł. Roboty wykonywała firma Pana Czesława Różyckiego, pod nazwą Budowa Dróg 
i Usługi Spychaczem, 
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w m. Strzyżów km 15+889 – 15+947. Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę zatoki autobusowej wraz z krawężnikiem, wykonanie chodnika z kostki – 10 m2, przebudowę sieci NN 110 mb, budowę kanalizacji teletechnicznej 57 mb. Wartość kosztorysowa zadania brutto 73.809,- zł. Wartość po przetargu brutto 74.330,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy i Miasta Strzyżów w wysokości 37.165,- zł. Okres realizacji zadania 10 – 11.2003 r. Roboty wykonywał Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., 
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma –  Ropczyce – Wiśniowa w m. Wola Ociecka km 2+405 – 3+000. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie chodnika na długości – 595 mb 
z kostki w tym  zjazdy. Wartość kosztorysowa zadania brutto 101.059,- zł. Wartość zadania po przetargu brutto – 74.482,- zł. Źródła finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Ostrów w wysokości 37.000,- zł. Okres realizacji zadania: 09 – 11.2003 r. Roboty wykonywał: w km 2+535 – 3+000 - Pan Józef Paszko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Budowlana „DROGOWIEC”. Natomiast w km 2+405 – 2+535 firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „BRUKPOL” Wioletta Czuchra,
Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 855 Oblęcin – Stalowa Wola w m. Zdziechowice od km 12+374 – 12+607. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 233 mb chodnika z kostki przy jezdni – 360 m2, zjazdów z kostki 
8 cm – 40 m2, krawężnika z poszerzeniem 199 mb. Wartość kosztorysowa zadania brutto 97.250,- zł. Wartość po przetargu brutto 80.852,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Zaklików w wysokości 40.000,- zł. Okres realizacji zadania 
09 – 12.2003 r. Roboty wykonywał Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Stalowa Wola,
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Daliowa w km 0+416 – 0+760 w m. Humniska. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 344 mb chodnika bitumicznego – 360 m2, zjazdów z tłucznia – 120 m2, krawężnika z poszerzeniem 240 mb, kanalizacji – 256 mb, przepustu pod drogą – 10 mb. Wartość kosztorysowa zadania brutto 288.961,- zł. Wartość po przetargu brutto 224.407,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Brzozów w wysokości 150.000,- zł. Okres realizacji 09 – 12.2003 r. Roboty wykonywał Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., 
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce w km 29+832 – 30+225 w m. Pułanki. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 393 mb chodnika z kostki poza rowem – 715,5 m2, zjazdów z kostki 8 cm – 173 m2, krawężnika 55 mb, rowu krytego 62 mb. Wartość kosztorysowa zadania brutto 218.690,- zł. Wartość po przetargu brutto 150.851,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Frysztak w wysokości 88.000,- zł. Okres realizacji 10 – 12.2003 r. Roboty wykonywał Pan Edward Piekło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „EKPOL” Budownictwo – Inwestycje – Remonty z siedzibą w Krośnie,
Budowa chodnika w m. Czudec ul. Jasielska w ciągu drogi woj. Nr 988 Babica – Warzyce km 4+480 – 4+713. Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie 233 mb chodnika przy jezdni z kostki. Wartość kosztorysowa zadania brutto 71.134,- zł. Wartość po przetargu brutto 69.644,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Czudec w wysokości 30.000,- zł. Okres realizacji zadania 10 – 11.2003 r. Roboty wykonywał „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.,
Budowa chodnika dla pieszych w m. Wola Mielecka w ciągu drogi woj. Nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka km 14+686 – 14+749 strona lewa i  km 14+745 – 15+000 – strona prawa oraz odc. 14+164 – 14+278. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie 432 mb chodnika z kostki poza rowem oraz zjazdy. Wartość kosztorysowa zadania brutto 112.598,- zł. Wartość po przetargu brutto 78.929,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Mielec w wysokości 38.000,- zł. Okres realizacji zadania 09 – 11.2003 r. Roboty wykonywał Pan Józef Paszko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Budowlana „DROGOWIEC”,
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka w km 4+178 – 4+485 w m. Pławo. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 307 mb chodnika z kostki poza rowem – 352,5 m2, zjazdów z kostki 8 cm – 103 m2. Wartość kosztorysowa zadania brutto 104.447,- zł. Wartość po przetargu brutto 67.437,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Borowa w wysokości 35.000,- zł. Okres realizacji zadania 09 – 10.2003 r. Roboty wykonywała firma Pani Ewy Chmura prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma „STAR”,
Budowa prawostronnego chodnika i zatoki autobusowej w ciągu ulicy Gorliczyńskiej od ul. Jedności do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 143+326 – 143+264. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie 62 mb chodnika przy zatoce z płyt betonowych 158 m2 (zatoka z kostki 8 cm – 102 m2). Wartość kosztorysowa zadania brutto 52.768,- zł. Wartość po przetargu brutto 35.160,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Miasta Przeworsk w wysokości 16.000,- zł. Okres realizacji 10 – 11.2003 r. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku,
Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 23+700 str. p. w m. Groble. Zakres rzeczowy obejmował: roboty ziemne i warstwy podbudowy na zatoce autobusowej – 186 m2, krawężnika 83 mb. Wartość kosztorysowa zadania brutto 51.461,- zł. Wartość po przetargu brutto 50.291,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Jeżowe w wysokości 20.000,- zł. Okres realizacji 10 - 12.2003 r. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Monterskich Budownictwo „PRIMBUD” Spółka z o.o. w Nisku,
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica w km 54+856 – 55+321 str. prawa w m. Brzeźnica. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 405 mb chodnika z kostki – 832 m2, krawężnika – 342 mb, zjazdów z kostki 8 cm – 70 m2. Wartość kosztorysowa zadania brutto 137.052,- zł. Wartość po przetargu brutto 102.256,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Dębica w wysokości 50.000,- zł. Okres realizacji 11 – 12.2003 r. Roboty wykonywał Pan Józef Paszko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Budowlana „DROGOWIEC” z siedzibą w Dębicy, 
Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 855 Oblęcin – Stalowa Wola w km 33+562 – 33+762 m. Rzeczyca Długa. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 200 mb chodnika przy jezdni z kostki – 351 m2, na zjazdach kostka 8 cm – 49 m2, krawężnika z poszerzeniem 200 mb. Wartość kosztorysowa zadania brutto 78.891,- zł. Wartość po przetargu brutto 71.658,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Radomyśl w wysokości 35.000,- zł. Okres realizacji zadania 10 - 11.2003 r. Roboty wykonywał Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH”, 
Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze woj. Nr 884 Przemyśl – Domaradz km 35+685 – 35+870 w m. Bachórzec. Zakres rzeczowy obejmował: budowę 185 mb chodnika poza rowem z kostki oraz zatoki z kostki. Wartość kosztorysowa zadania brutto 97.736,- zł. Wartość po przetargu brutto 89.553,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Dubiecko w wysokości 47.000,- zł. Okres realizacji zadania 10 – 11.2003 r. Roboty wykonywał Zakład Usługowy „DROG-BRUK”,
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Cieszanów w km 3+194 – 3+554 m. Krzeszów. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 360 mb chodnika przy jezdni z kostki – 398 m2, zjazdów z kostki 8 cm – 9 m2, krawężnika – 149 mb, ścieków betonowych – 25 mb. Wartość kosztorysowa zadania brutto 75.539,- zł. Wartość po przetargu brutto 57.907,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Krzeszów w wysokości 33.000,- zł. Okres realizacji 10 – 11.2003 r. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z.o.o. Stalowa Wola,
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce – Myczków w km 8+128 – 8+479 w m. Bóbrka. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 351 mb chodnika z kostki z utwardzonym poboczem – 525 m2, utwardzone pobocze bitumiczne – 445 m2, ścieków betonowych 335 mb. Wartość kosztorysowa zadania brutto 164.450,- zł. Wartość po przetargu brutto 159.768,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Solina w wysokości 85.000,- zł. Okres realizacji 09 – 11.2003 r. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. Z o.o., 
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica w km 154+691–155+010 w m. Urzejowice. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 150 mb kanalizacji deszczowej, 319 mb chodnika poza rowem z kostki 234 m2. Wartość kosztorysowa zadania brutto 100.221,- zł. Wartość po przetargu brutto 79.000,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Przeworsk w wysokości 38.000,- zł. Okres realizacji 10 – 12.2003 r. Roboty wykonywał Antoni Czyż, Józef Gąsior, Marian Wróbel, prowadzący firmę „DROG-BRUK” z siedzibą w Jarosławiu,
Budowa chodnika dla pieszych w m. Bachórz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz km 41+096 – 41+186. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 90 mb chodnika z kostki – 173 m2, zatoki z kostki 8 cm – 190 m2, 40 mb rowu krytego pod zatoką. Wartość kosztorysowa zadania brutto 91.189,- zł. Wartość po przetargu brutto 78.803,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Dynów w wysokości 38.000,- zł. Okres realizacji 10 – 11.2003 r. Roboty wykonywał Pan Mariusz Ślimak prowadzący Firmę Bieżące Utrzymanie Dróg, 
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km 26+687 – 27+020 w m. Kolbuszowa Dolna. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 333 mb chodnika z kostki poza rowem – 446,5 m2, na zjazdach kostka 8 cm – 68 m2, umocnienia dna i skarp rowów – 166 mb, przepustów pod zjazdami – 52 mb. Wartość kosztorysowa zadania brutto 108.669,- zł. Wartość po przetargu brutto 97.939,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Kolbuszowa w wysokości 50.000,- zł. Okres realizacji 11 – 12.2003 r. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów,
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Żurawica w m. Łopuszka Mała km 41+392 – 41+555 strona prawa. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 163 mb chodnika z kostki poza rowem 275 m2. Wartość kosztorysowa zadania brutto 48.357,- zł. Wartość po przetargu brutto 35.294,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Kańczuga w wysokości 15.000,- zł. Okres realizacji 11 – 12.2003 r. Roboty wykonywał Zakład Drogowy – Tadeusz Popek Rozbórz Długi,
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Sokołów – Leżajsk w miejscowości Dzikowiec odcinek 34+149 – 34+343 strona prawa, odcinek 34+140 – 34+211 strona lewa i chodnika na skrzyżowaniu. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 280 mb chodnika z kostki poza rowem – 
402 m2, zjazdów z tłucznia – 175 m2, rowu krytego – 94 mb. Wartość kosztorysowa zadania brutto 104.299,- zł. Wartość po przetargu brutto 71.434,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Dzikowiec w wysokości 36.000,- zł. Okres realizacji 11 – 12.2003 r. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, 
Budowa chodnika dla pieszych wraz z zatoką autobusową przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica od km 47+887 – 48+049 w m. Tuszyma. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie 162 mb chodnika z kostki poza rowem 222 m2, zatoki autobusowej z masy – 140 m2, 38 mb kanalizacji. Wartość kosztorysowa zadania brutto 88.171,- zł. Wartość po przetargu brutto 85.156,- zł. Źródło finansowania: budżet województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Przecław w wysokości 43.000,- zł. Okres realizacji 12.2003 r. Roboty wykonywała Pani Wioletta Czuchro Firma Produkcyjno- Handlowo-Usługowa „BRUKPOL” Dąbrowa Wisłocka,
Dokumentacja techniczna na budowę obwodowej Grębowa droga wojewódzka Tarnobrzeg - Stalowa Wola Nr 871. Wartość opracowania po przetargu 119.072,- zł. Finansowanie ze środków budżetu województwa, który uzyskał dofinansowanie z budżetu gminy Grębów w wysokości 74.420,- zł. Termin realizacji projektu 01-11.2003r. Wykonawca: Pracownia Projektowa Drogownictwa „Kadro”.
4) Zadania z dofinansowaniem z budżetu państwa
Budowa ulicy Nowoprojektowanej stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej Nr 984 Tarnów – Mielec z drogą wojewódzką Nr 985 Tarnobrzeg – Mielec – Dębica w km 38+066 – 38+530 w m. Mielec. Zakres rzeczowy zadania 0,464 km. Zakres obejmował: zakończenie robót realizowanych na podstawie umowy z 2002 r., dokończenie wykonania podbudowy, warstwa wiążąca – 6.094 m2, warstwa ścieralna – 6.622 m2, oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty wykończeniowe. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu. Pierwszy etap zadania zakończono i odebrano 13.06.2003 r. Drugi etap zadania zakończono i odebrano 14.08.2003r. Wartość zadania po przetargu – 753.375,- zł. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 400.000,- zł,
Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Tarnów – Mielec w km 35+396 do 37+809 w m. Wola Mielecka. Zakres zadania 2,413 km obejmował wykonanie profilowania i warstwy ścieralnej – 16.707 mb, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym – 3.396,5 m2. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu. Zadanie zakończono i odebrano -09.10.2003 r. Wartość kosztorysowa zadania – 813,7 tys. zł, po przetargu 811.764,- zł, zadanie współfinansowane z budżetu państwa w kwocie 400.000 zł,
Kontynuacja modernizacji odcinka drogi Nr 992 Jasło – Granica Państwa odcinek Krempna – Grab, w km 43+600 – 47+188. Zakres zadania – 3,1 km. Wykonano poszerzenia istniejącej nawierzchni – 2.189 m2, profilowanie i warstwę ścieralną – 18.200 m2 wraz z uzupełnieniem poboczy 
i odbudową systemu odwodnienia. Wykonawca robót: Konsorcjum „PRD-M Jasło, RBDiM Krosno, ZU-H DROGBUD Gwoźnica Górna”. Termin realizacji zadania 13.08 – 22.12.2003 r. Wartość kosztorysowa zadania – 2.399,8 tys zł. Wartość zadania po przetargu – 2.378.695,- zł. Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w wysokości 1.200.000,- zł,
Modernizacja drogi Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km 17+959 – 21+500
 w m. Ropczyce. Zakres rzeczowy zadania: 3,540 km w tym wykonanie profilowania i warstwy ścieralnej – 24.409 m2, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym – 3.989,25 m2. Wykonawca robót: Konsorcjum Firm: „PDM Dębica” i ZU-H „DROGBUD” Dębica. Termin realizacji zadania 26.08.2003 – 15.10.2003. Wartość kosztorysowa zadania 1.189,5 tys. zł. Wartość zadania po przetargu – 1.166.694,- zł oraz chodnik  w kwocie 116.378,- zł. Łączna wartość zadania – 1.283.072,- zł.  Zadanie współfinansowane z budżetu  państwa 
 w  kwocie 650.000 zł.
5) Zadania realizowane w całości ze środków budżetu województwa
Zadania drogowe
Koszty działalności managerów zadań PHARE 2000 Obszaru Centralnego, Południowego oraz Północnego – 2.976.548,- zł. Finansowane ze środków budżetu województwa. Managerem Projektu dla obszaru Centralnego 
i Południowego była Pracownia projektowa „Promost Consulting”, zaś dla obszaru Północnego SITK Rzeszów,
Kontynuacja modernizacji odc. dr. nr 881 Sokołów – Łańcut – Żurawica w m. Sonina, w km 24+334 – 25+347 Etap – II. Zakres rzeczowy zadania 1,013 km. Wykonano profilowanie i warstwę ścieralną wraz z uzupełnieniem poboczy i odbudową systemu odwodnienia. Wykonawca robót: MPDiM. Zadanie zakończono i odebrano 03.09.2003 r. Wartość kosztorysowa zadania 427,8 tys. zł - po przetargu – 393.701,- zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa,
Przebudowa skrzyżowania: dróg wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 48+ 223,00 – 48+525,00 i wojewódzkiej 864 Nowy Lubliniec w m. Kowalówka w km 4+377,00 – 4+442,50 powiatowej Nr 337 Kowalówka – Huta Różaniecka w km 0+00,00 – 0+093,00. I etap przebudowy skrzyżowania – w tym: zmiana geometrii skrzyżowania, wykonanie podbudów, profilowania i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ustawienie krawężników, przebudowa systemu odwodnienia. Wykonawca robót: Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. w Lubaczowie. Termin realizacji zadania 02.10 – 21.11.2003r. Wartość kosztorysowa zadania -190,9 tys zł. Wartość zadania po przetargu 138.002,- zł. Zadanie realizowane przy udziale Powiatowego Zarząd Dróg w Lubaczowie,
Budowa zatoki autobusowej w m. Lutowiska droga 896 Ustrzyki Dolne -Ustrzyki Górne oraz przebudowa drogi. Wykonawcą zadania była firma „Dromost”. Wartość zadania po przetargu 48.102,- zł – finansowane ze środków budżetu województwa. Termin realizacji 
zadania 13.11 - 12.15.2003 r,
Budowa chodnika w m. Stara Wieś w ciągu drogi woj. Nr 886 Domaradz – Sanok km 7+610 – 7+850. Zakres rzeczowy obejmował: wybudowanie 240 mb chodnika z kostki poza rowem, wykonanie zjazdów i przebudowę 3 słupów NN. Wartość kosztorysowa zadania brutto 64.996,- zł. Wartość po przetargu brutto 58.666,- zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa. Okres realizacji zadania 07 – 09.2003 r. Roboty wykonywał Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.,
Wykonanie chodnika wraz z częścią kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 992 Jasło – Granica Państwa w km 8+543 – 8+848. w m. Świerchowa. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 240 mb chodnika z kostki – 360 m2 oraz 54 mb kanalizacji. Wartość kosztorysowa zadania brutto 50.364,- zł. Wartość po przetargu brutto 44.680,- zł. Źródło finansowania: ze środków budżetu województwa. Okres realizacji 09 – 11.2003 r. Roboty wykonywała Firma Usługowo-Handlowa „KESON” 38-200 Jasło.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Granica Państwa w km 15+879 – 16+089. Zakres rzeczowy 210 mb krawężnika i poszerzenie nawierzchni. Wartość kosztorysowa zadania brutto 121.784,- zł. Wartość po przetargu brutto 91.699,- zł. Źródło finansowania: ze środków budżetu województwa. Okres realizacji 08 – 10.2003 r. Roboty wykonywał Rejon Budowy Dróg i Mostów 
w Krośnie Sp. z o.o., 
Budowa chodnika dla pieszych w m. Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 875 Mielec – Leżajsk w km 29+400 – 29+788 strona prawa. Zakres rzeczowy 29+400 – 29+495 388 mb zmniejszony 95 mb z powodu kolizji zaprojektowanego przebiegu chodnika z gruntem należącym do Lasów Państwowych. Zakres rzeczowy 95 mb chodnika z kostki poza rowem – 142,5 m2. Wartość kosztorysowa zadania brutto 108.017,- zł. Wartość po przetargu brutto 107.644,- zł zmieniona aneksem do 28.819,- zł. Źródło finansowania: ze środków budżetu województwa. Okres 
realizacji 11 – 12.2003 r. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu,
Budowa chodnika dla pieszych w m. Raniżów w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 875 Mielec - Leżajsk w km 40+200 – 40+680 str. lewa. Zakres rzeczowy 422 mb chodnika z kostki poza rowem – 639 m2,zjazdy z kostki – 81 m2. Wartość kosztorysowa zadania brutto 73.344,- zł. Wartość po przetargu brutto 58.288,- zł finansowane ze środków budżetu województwa. Okres realizacji 11 – 12.2003 r. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów. 
Dokumentacje drogowe
Projekt oznakowania poziomego i pionowego sieci dróg dla obszaru centralnego związanego z realizacją programu PHARE 2000 – droga 877 Naklik – Leżajsk – Szklary. Wykonawca projektu: Przedsiębiorstwo „DUBR”. Termin realizacji projektu 22.04 – 30.05.2003r. Wartość zadania
19.583,- zł – sfinansowano ze środków budżetu województwa,
Projekt oznakowania poziomego i pionowego sieci dróg dla obszaru centralnego związanego z realizacją programu PHARE 2000 – droga 878 Rzeszów – Dylągówka. Projekt opracowało Przedsiębiorstwo „DUBR”, termin realizacji zadania 20.03 – 27.08.2003r. Wartość zadania 19.583,- zł – sfinansowano ze środków budżetu województwa,
Dokumentacja geotechniczna na likwidację osuwiska w ciągu drogi nr 877 Naklik – Dylągówka, w km  66+325 w m. Dylągówka. Wykonawcą projektu była Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Rada w Rzeszowie. Termin realizacji projektu 22.04 – 30.05.2003r. Wartość po przetargu 20.600,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
Wykonanie projektu organizacji ruchu na drogę 893 Lesko – Cisna, projekt związany z realizacją programu PHARE 2000. Projekt wykonała Pracownia Studiów i Projektów Drogowych „Klotoida”. Termin realizacji zadania 20.03 – 24.06.2003 r. Wartość projektu po przetargu 34.038,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
Opinia gotechniczna z podaniem sposobu zabezpieczenia osuwiska na drodze nr 877 Naklik – Dylągówka w km 62+692 – 62+735 
w m. Dylągówka. Wykonawca projektu: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Rada w Rzeszowie. Termin realizacji projektu 03.06 – 24.06.2003r. Wartość projektu 
11.800,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
Materiały przetargowe do zadania realizowanego w ramach programu PHARE 2001 ”Przebudowa drogi Babica – Warzyce”. Wykonawca materiałów: firma „Promost Consulting”. Termin realizacji zadania 25.10 – 15.12.2003 r. Wartość opracowania po przetargu – 18.000,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
Materiały przetargowe do zadania realizowanego w ramach programu PHARE 2002 „Rozwój turystyki w Beskidzie Niskim”. Wykonawca materiałów: firma „Promost Consulting”. Termin realizacji zadania 12.11 – 15.12.2003r. Wartość opracowania po przetargu – 22.470,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
Dokumentacja Techniczna związana z realizacją zadania – budowa drogi łączącej drogi krajowe Nr 9 z dr. Nr 19 biegnącej wzdłuż Lotniska 
w Jasionce. Przebudowa skrzyżowania z dr. krajową Nr 19. Termin wykonania projektu 19.03 – 07.08.2003r. Wykonawca: firma Drogprojekt Nadzorowanie i Projektowanie Dróg. Wartość opracowania 35.380,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
 Dokumentacja techniczna związana z budową odcinka drogi do lotniska w km 1+600 – 5+600. Termin realizacji projektu 04.07.2003 – 28.11.2003r. Wykonawca projektu: firma Drogprojekt. Wartość opracowania po przetargu 84.180,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa, 
Projekt budowlany na przebudowę drogi woj. Nr 872 Baranów Sandomierski - Majdan Królewski w km 9+654 – 14+975. Termin realizacji projektu 03.10.2003 – 15.12.2003r.Wykonawca projektu: firma pn. „Usługi Projektowe”. Wartość opracowania po przetargu 60.990,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
Droga nr 985 Nagnajów – Mielec, dokumentacja techniczna na wzmocnienie drogi w km 0+000 – 28+000. Termin realizacji projektu 22.06 – 05.12.2003 r. Wykonawca: Biuro Usług Projektowych „Skarpa”. Wartość opracowania po przetargu 97.480,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
Droga nr 877, odcinek Leżajsk-Łańcut, dokumentacja techniczna 
na wzmocnienie drogi – w km 14+875 – 44+121. Wykonawca: „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji” Oddział 
w Rzeszowie. Wartość opracowania po przetargu 106.750,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa. Termin realizacji - 05.06.2003 r – 01.12.2003 r,
Droga nr 886 Domaradz – Sanok, dokumentacja techniczna 
na wzmocnienie drogi w km 0+000 – 29+511. Termin realizacji – 14.05.2003 – 30.09.2003r. Wykonawca: „Promost Consulting”. Wartość opracowania po przetargu 108.580,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
Projekt budowlany na przebudowę odc. drogi nr 988 Twierdza - Warzyce, 
w km  38+236 – 39+807. Termin realizacji projektu 26.03 – 20.07.2003 r. Wykonawca projektu: „Promost Consulting”. Wartość opracowania 
po przetargu 14.640,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania dr. Krajowej 
Nr 77 Lipnik – Przemyśl z drogą wojewódzką Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Tryńcza dr nr 835. Termin realizacji 29.09.2003 – 10.12.2003 r. Wykonawca: firma „Klotoida”. Wartość opracowania 
po przetargu 44.957,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa. 
Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Dylągówka w m. Leżajsk ul. Rzeszowska. Termin realizacji 10.02 – 17.11.2003 r. Wykonawca: firma Drogprojekt Nadzorowanie i Projektowanie Dróg. Wartość opracowania po przetargu 64.660,- zł, finansowane 
ze środków budżetu województwa, 
Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Leżajsk – Dylągówka z drogą powiatową 
w m. Kuryłówka. Termin realizacji - 07.07.2003 – 30.11.2003r. Wykonawca: firma „KADRO”. Wartość opracowania po przetargu 15.860,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa, 
Dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka drogi woj. Nr 993 Nowy Żmigród – Dukla wraz z budową chodnika i muru oporowego przy drodze wojewódzkiej w km 42+690 – 42+908 w m. Dukla. Termin realizacji – 08.07.2003 – 28.11.2003 r. Wykonawca: firma pn. ”Usługi budowlane”. Wartość opracowania po przetargu 45.750,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi woj. Nr 875 Mielec – Leżajsk ul. 1000-Lecia w Sokołowie Małopolskim. Termin realizacji – 08.10.2003 – 15.12.2003 r. Wykonawca: firma pn. „Usługi Projektowe”. Wartość opracowania po przetargu 13.000,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa, 
Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania z torami PKP 
w Łańcucie, w ul. Podzwierzyniec. Termin realizacji 23.04.2003 – 19.09.2003 r. Wykonawca: firma pn. „Usługi Projektowe”. Wartość opracowania po przetargu 6.100,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa,
Droga nr 875 Mielec – Leżajsk, dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Kolbuszowa Dolna. Termin realizacji 10.02.2003 – 01.09.2003 r. Wykonawcą projektu była firma pn. „Usługi Budowlane”. Wartość opracowania po przetargu 18.910,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa, 
Droga nr 875 Mielec – Leżajsk, dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Werynia. Termin realizacji 10.02.2003 – 01.09.2003 r. Wykonawca: firma pn. „Usługi Budowlane”. Wartość opracowania 
po przetargu 18.910,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa, 
Droga nr 835, Majdan Sieniawski – Grabownica, dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Dynów. Termin realizacji projektu 10.02.2003 – 28.11.2003 r.Wykonawca: firma pn. „Usługi Budowlane”. Wartość opracowania po przetargu 20.130,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa, 
Droga nr 988 Babica – Warzyce, dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Dobrzechów, w km 19+028 – 19+245. Termin realizacji projektu 08.10.2003 – 15.12.2003 r. Wykonawca: firma pn. „Usługi Projektowe”. Wartość opracowania po przetargu 10.500,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa, 
Dokumentacja techniczna na budowę chodnika wraz z przebudową przepustu przy drodze 988 Babica – Warzyce, w km ok. 10+00 – 10+400 
w m. Glinik Charzewski. Termin oddania dokumentacji -15.12.2003 r. Wykonawca: firma pn. „Usługi Projektowe”. Wartość opracowania 
po przetargu 20.130,- zł, finansowane ze środków budżetu województwa, 
Zadania mostowe oraz dokumentacje mostowe
Przebudowa mostu w Sędziszowie Małopolskim przez rzekę Bystrzyca 
w ciągu drogi Nr 987 Kolbuszowa-Sędziszów, w km 20+311, II etap. Przebudowa polegała między innymi na: umocnieniu koryta rzeki, wykonaniu nawierzchni chodnika i dylatacji. Termin realizacji zadania - 01.01 – 28.05.2003r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg 
i Mostów. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa 
w kwocie 47.280,- zł  (wartość zadania po przetargu),
Przebudowa mostu sklepionego kamienno-ceglanego w ciągu drogi Nr 884 Przemyśl – Domaradz, w km 31+747 w m. Dubiecko, (I-etap) w ramach zadania przebudowano część przelotową przepustu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane „Stalmost”. Termin realizacji 03.11 – 15.12.2003r. Wartość kosztorysowa zadania - 136,2 tys. zł. Zadanie finansowano ze środków budżetu województwa, wartość zadania 
po przetargu 134.795,- zł,
 Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa mostu przez rz. Wisłok w m. Nowa Wieś Czudecka w ciągu drogi woj. Nr 988 Babica - Warzyce w km 5+451”. Dokumentacje wykonało Centrum Naukowo - Badawcze „Mostar”. Wartość kosztorysowa zadania - 237,3 tys. zł. Termin realizacji dokumentacji 27.06 – 20.10.2003 r. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa w kwocie 12.200,- zł – wartość zadania po przetargu, 
 Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu - przepust w m. Niebocko, w ciągu drogi nr 835 Lublin - Grabownica, w km 217+436. Dokumentacje wykonała firma „Usługi Projektowe”. Termin realizacji zadania 04.07 – 05.12.2003 r. Wartość kosztorysowa zadania- 56,0 tys. zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa w kwocie 30.500,- zł (wartość zadania po przetargu).

Zadania zaplecza technicznego - roboty budowlane
Wykonanie ogrodzenia na Bazie Materiałowej w Ruszelczycach. Wykonawcą zadania była firma „Montermet”. Termin realizacji zadania 03.12.2003 r – 15.12.2003 r. wartość kosztorysowa 34,2 tys. zł. Zakres zadania obejmował: wykonanie 327,50 mb ogrodzenia z elementów betonowych o wysokości 2,50 m. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa, wartość 
po przetargu – 33.738,- zł,
Opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej na budowę wiaty 
do zimowego utrzymania dróg w RDW Jasło. Wykonawcą projektu była firma pn. ”Usługi Projektowe i Budowlane”. Termin realizacji zadania 27.08.2003 – 10.12.2003. Wartość kosztorysowa zadania 28,2 tys. zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa, wartość po przetargu - 27.000,- zł, 
Opracowanie dokumentacji na wymianę stropodachu na dach dwuspadowy 
na budynku administracyjnym w RDW Jasło. Termin realizacji zadania 01.08.2003 – 30.09.2003 r. Wykonawcą projektu była firma „Inwestprojekt”. Wartość kosztorysowa zadania 17,8 tys. zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa, wartość po przetargu – 15.128,- zł,
Przebudowa budynku warsztatowego na administracyjno-garażowy, na bazie w Brzozowie. Termin realizacji zadania 06.08.2003 – 15.10.2003. Wykonawcą projektu była firma „DOM-MOST”. Zakres zadania obejmował pomieszczenia biurowo – socjalne o powierzchni 64,19 m2. Wartość kosztorysowa zadania 175,7 tys. zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa, wartość po przetargu – 130.200,- zł,
Przebudowa kotłowni węglowej na olejową z wymianą kotła i instalacji CO 
w Bazie Materiałowej w Wysoczanach. Termin realizacji zadania 12.11.2003 – 15.12.2003r. Wykonawcą robót była firma „Integral”. Wartość kosztorysowa zadania – 227,6 tys. zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa, wartość po przetargu – 254.334,- zł.,
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie w Mielcu -. Wykonawcą projektu była firma „Archikom”. Termin realizacji zadania 08.08.2003 – 01.10.2003 r. Wartość kosztorysowa projektu 28,2 tys. zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa, wartość po przetargu – 24.566,- zł.

Zakupy środków trwałych
sprzętu do utrzymania dróg za łączną kwotę – 374.152,- zł. Zakupiono między innymi posypywarki oraz pługi odśnieżne jednostronne, 
sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do obsługi programów pomocowych i bieżącej działalności – 126.963,- zł.
f)	Wykupy gruntów
	droga nr 988 Babica – Warzyce w km 32+669 – 43+477 gdzie wykupiono grunty o powierzchni 0,19 ha za kwotę – 13.275,- zł,

droga Sieniawa – Hrebenne w km 73+400 – 86+297 gdzie wykupiono grunty o łącznej powierzchni 1,12 ha, za kwotę 52.097,- zł,
droga 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Przemyśl, wykup gruntu 
 w m. Pogwizdów o powierzchni 0,02 ha za kwotę 80,- zł.
Łączna kwota wydatków na wykupy gruntów – 65.452,- zł.

Pozostałe zadania w ramach działalności inwestycyjnej:
	Droga 877 i 878 prace geodezyjne związane z modernizacją dróg (wznowienie granic, podział działek, przeniesienie punktów osnowy),

Droga 988, odcinek Twierdza – Warzyce, prace geodezyjne związane 
z wykupem gruntów (odszkodowania, akty notarialne, wznowienie granic, opłaty sądowe itp.), ponoszono opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych pod drogę nr 988 Babica – Warzyce, oraz inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych. 
Przyczyny niewykonania planowanych wydatków w rozdziale 60013.
Nie wydatkowano środków w kwocie 854.930,- zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan niewykonany w wysokości 357.114,- zł. Główną przyczyną nie wykonania planu były korzystne warunki atmosferyczne w miesiącach listopad – grudzień 2003 roku. Warunki te pozwoliły ograniczyć wydatki na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz zaoszczędzić na dostawach energii elektrycznej, cieplnej oraz na pozostałych usługach, np. rozmowach telefonicznych, gdyż w tych miesiącach nakłady na zarządzanie drogami można było ograniczyć. 

	Wydatki majątkowe – plan niewykonany w wysokości 497.816,- zł. Główną przyczyną nie wykonania było:

	nie wydatkowano w całości przeznaczonych środków na wykupy gruntów ze względu na wynegocjowanie niższych cen niż planowano,

unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację budowy wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na terenie RDW Mielec, które wynikło ze względów formalnych.


Tabela Nr 1
-Budowa chodników-
ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2003 ROKU DOFINANSOWANYCH PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
										w zł
Lp.
Nazwa zadania
Zakres rzeczowy
mb
Kwota wydatkowana
Nazwa jednostki udzielającej dofinansowanie
Kwota dofinansowania
1.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 982 Szczucin – Jaślany 
w m. Otałęż 
km 12+525-12+550 
i 12+120-12+497
402
101.452
Gmina Czermin
50.000
2.
Budowa  chodnika w ciągu drogi  wojewódzkiej nr 858 Krzeszów – Biłgoraj – Szczebrzeszyn w m. Harasiuki
 km 25+430 – 25+604
174
183.081
Gmina Harasiuki
100.000
3.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec  w m. Kowalówka
km 48+755,5 – 49+055,5
300
88.901
Gmina Cieszanów
43.000
4.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 881  Łańcut – Kańczuga – Żurawica w m. Pruchnik km 53+887 – 54+147
260
87.475
Gmina Pruchnik
50.000
5.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 894 Hoczew – Czarna w m. Średnia Wieś
km 1+392 – 1+500 i 1+885 – 2+104

327
111.236
Gmina Lesko 
111.236
6.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol
km 63+810 ÷ 64+152

342
88.377
Gmina Narol 
40.000
7.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut  – Szklary 
w m. Dąbrówki km 36+720 – 36+940
240
40.837
Gmina Czarna 
20.500
8.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w m. Dobrzechów
km 18+757 – 19+028
162
49.689
Gmina i Miasto Strzyżów
22.621
9.
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce 
w m. Strzyżów km 15+889 – 15+947

74.330
Gmina i Miasto Strzyżów
37.165
10.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
w m. Wola Ociecka km 2+405 – 3+000
595
74.482
Gmina Ostrów
37.000
11.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 855 Oblęcin – Stalowa Wola w m. Zdziechowice 
km 12+374 – 12+607
233
80.852
Gmina Zaklików
40.000
12.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 887 Brzozów - Daliowa w m. Humniska 
km 0+416 –0+760 
344
224.407
Miasto i Gmina Brzozów
150.000
13.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 988 Babica – Warzyce w m. Pułanki
km 29+832 – 30+225
393
150.851
Gmina Frysztak
88.000
14.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 988 Babica – Warzyce w m. Czudec 
ul. Jasielska km 4+480 – 4+713
233
69.644
Gmina Czudec
30.000
15.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka m. Wola Mielecka km 14+686 – 14+749 strona lewa i km 14+745 – 15+000 strona prawa 
oraz w km 14+164 – 14+278 strona lewa
432
78.929
Gmina Mielec
38.000
16.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka 
w m. Pławo  km 4+178 – 4+485
307
67.437
Gmina Borowa 
35.000
17.
Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu ulicy Gorliczyńskiej od ul. Jedności do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grab. Starzeńska 
 km 143+326 – 143+264.
62
35.160
Miasto Przeworsk
16.000
18.
Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w m. Groble km 23+700 

50.291
Gmina Jeżowe
20.000
19.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 985 Nagnajów - Dębica w m. Brzeźnica km 54+916 – 55+321 str. prawa 
405
102.256
Gmina Dębica
50.000
20.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 855 Oblęcin – Stalowa Wola m. Rzeczyca Długa 
 km 33+562 – 33+762 
200
71.658
Gmina Radomyśl
35.000
21.
Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 
Przemyśl – Domaradz m. Bachórzec 
km 35+685 – 35+870
185
89.553
Gmina Dubiecko
47.000
22.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 863 Kopki - Cieszanów m. Krzeszów  
km 3+194 – 3+554 
360
57.907
Gmina Krzeszów
33.000
23.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 895 Uherce – Myczków  w m. Bóbrka
km 8+128 – 8+479 
351
159.768
Gmina Solina
85.000
24.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 835 Lublin - Grabownica w m. Urzejowice km 154+691–155+010 
319
79.000
Gmina Przeworsk
38.000
25.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 884 Przemyśl – Domaradz w m. Bachórz 
km 41+096 – 41+186 str. p.
90
78.803
Gmina Dynów
38.000
26.
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk 
w m. Kolbuszowa Dolna km 26+687 – 27+020 
333
97.939
Gmina Kolbuszowa
50.000
27.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Żurawica w m. Łopuszka Mała km 41+392 – 41+555 strona prawa
163
35.294
Gmina Kańczuga
15.000
28.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 875 Mielec – Sokołów – Leżajsk w m. Dzikowiec odcinek 34+149 – 34+343 strona prawa, odcinek 34+140 – 34+211 strona lewa
280
71.434
Gmina Dzikowiec
36.000
29.
Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica w m. Tuszyma km 47+887 – 48+049 
162
85.156
Gmina Przecław
43.000
OGÓŁEM:

2.586.199

1.398.522


Tabela Nr 2
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2003 ROKU
Lp.
Opis
Wydatki budżetu województwa ogółem
w tym:
Środki nie ujęte w budżecie
województwa
pochodzące 
z Unii Europejskiej



budżetu 
państwa
środki
własne
budżetu 
gmin








1.
Realizacja zadań chodnikowych
2 586 199
 
1 187 677
1 398 522
 
2.
Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla obwodnicy w Grębowie
119 072
 
44 652
74 420
 
3.
Modernizacja drogi Krempna – Grab
2 378 695
1 200 000
1 178 695
 
 
4.
Budowa
ul. Nowoprojektowanej
w Mielcu
1 565 139
800 000
765 139
 
 
5.
Modernizacja drogi Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa
1 283 072
650 000
633 072
 
 
6.
Program PHARE PL 0008.04.03.002 Modernizacja infrastruktury drogowej w regionie – Obszar Centralny
3 727 770
1 673 585
2 054 185
 
4 117 993
7.
Program PHARE PL 0008.04.03.001 Poprawa stanu infrastruktury drogowej w regionie – Obszar Południowo - Wschodni
3 478 410
1 574 177
1 904 233
 
4 796 460
8.
Program PHARE PL 0008.04.03.003.L001 Poprawa stanu infrastruktury drogowej w regionie – przebudowa mostu na rzece San w Brandwicy
3 923 335
1 765 767
2 157 568
 
1 076 937
9.
Kontrakt Wojewódzki. Budowa drogi łączącej drogi krajowe 9 i 19
w rejonie lotniska Rzeszów - Jasionka
1 810 602
908 183
902 419
 
 
10.
Kontrakt Wojewódzki. Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne
603 262
300 000
303  262
 
 
11.
Pozostałe zadania finansowane z wydatków majątkowych
6 059 388
 
6 059 388 

 
RAZEM:
27 534 944
8 871 712
17 190 290 
1 472 942
9 991 390

Procedura programu PHARE nie przewidywała przepływu środków finansowych przez budżet województwa. PARP dokonywał zapłaty bezpośrednio wykonawcy.



Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe 
W ramach realizacji programu PHARE 2000 SSG „Poprawa infrastruktury drogowej w regionie – Obszar Centralny” Kontrakt Nr PL 0008.04.03.002 o wartości netto 4.130.565.,- EURO w ramach porozumienia z Powiatem Rzeszów realizowano zadanie, które obejmowało modernizację drogi powiatowej nr 35604 Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka na długości 11,5 km. Efektem realizacji zadania było wzmocnienie nawierzchni jezdni, podniesienie jej nośności, poprawa parametrów geometrycznych (poszerzenie jezdni, budowa łuków poziomych) oraz podniesienie jakości systemu odwadniającego. Zadanie zakończono – 15.10.2003 r. Wykonawcą robót była firma „Strabag” AG Spółka Akcyjna Budownictwo Ogólne i Drogowe Oddział w Polsce. Na realizację zadania w 2003 roku wydatkowano z budżetu województwa w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Rzeszów kwotę 953.012,- zł, co stanowi równowartość 212.063,- EURO tj. całość wydatków na współfinansowanie programu. Na realizację tego zadania uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 472.037,- zł. 
W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku VAT tj. obniżenie stawki podatku z 7% do 0% całość wydatków z budżetu województwa była realizowana ze stawką 0%.
Ponadto w 2003 roku na realizację tego zadania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydatkowała kwotę 517.921,- zł stanowiącą równowartość 111.305,- EURO. Do zapłaty z Komponentu Wspólnoty Europejskiej pozostało 566.534,- EURO.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki w kwocie 589.426,-zł zostały wykonane w wysokości 562.203,-zł, tj. 95,4%.
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki w kwocie 229.426,- zł wykonano w wysokości 202.292,- zł tj. 88,2 %. Obejmowały one:
	Organizację i udział Województwa Podkarpackiego w krajowych i zagranicznych targach turystycznych (Województwo uczestniczyło w targach w Utrechcie, Koszycach, Berlinie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu). Wydatki związane były z wynajmem powierzchni wystawienniczej, przewozem materiałów promocyjnych i obsługi stoiska, zakupem diapozytywów oraz niezbędnym wyposażeniem stoisk na targach turystycznych	61.227,-zł,
	Zakup albumów, przewodników, materiałów promocyjnych –  niezbędnych na targach turystycznych		  4.915,-zł, 

Wykonanie statuetek dla wyróżniających się działaczy społecznych 	11.000,-zł,
Wykonanie map turystycznych wiszących i składanych	16.880,-zł,
Przygotowanie obchodów „Światowego Dnia Turystyki” oraz spotkań z działaczami społecznymi i pracownikami branży turystycznej 	  2.623,-zł,
Nagrody z okazji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki zasłużonym działaczom społecznym którzy swoją pracą przyczyniają się do upowszechniania turystyki jak również poprawy wizerunku województwa oraz promocji walorów  i atrakcji turystycznych 	22.500,-zł,
	Wydatki na wykonanie przenośnej ścianki ekspozycyjnej, wiklinowej zabudowy i wyposażenia stoiska wystawienniczego (nieodzowne elementy dekoracyjne promujące województwo podkarpackie na targach krajowych i zagranicznych) 	18.752,-zł,
Dotacje udzielone z budżetu na finansowanie zadań z zakresu turystyki wg załączonego wykazu w kwocie: 64.395,-zł.
WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania
kwota
dotacji
w zł
1.
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych    w Rzeszowie
XIII Ogólnopolski  Rajd Szlakami Akcji Armii Krajowej BURZA
2 500
2.
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych    w  Krośnie
XXVI Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM & II Euroregionalny Zlot Młodzieży w Bieszczadach
300


X Wojewódzki Rajd Śladami Wincentego Pola
400


VII Wojewódzki Jesienny Rajd Szkół Średnich
400


VIII Wojewódzki Rajd „Między-Zdroje”
400


XXXI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
500


Szkoleniowy wyjazd studyjny dla nauczycieli, opiekunów SK PTSM
500


Opracowanie i aktualizacja strony internetowej Oddziału PTSM w Krośnie
500
3.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Rzeszowie
„Wędrowiec Małopolski” – opracowanie turystyczne
1 000


Wydanie opisu krajoznawczego szlaku im. Gen. Sikorskiego
500


Znakowanie - odnowienie już istniejących szlaków turystycznych
1 000


Wojewódzki konkurs Poznajemy Ojcowiznę – impreza cykliczna
500
4.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
  O.M. „Siarkopol” 
 w Tarnobrzegu
Międzynarodowa Akcja
 „Czyste Góry”
500


Wyznaczenie szlaków turystycznych
500
5.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Sanoku
XLII Młodzieżowy Rajd Po Ziemi Sanockiej
300


„Przewodnicy dzieciom”

300


Odnowienie szlaków turystycznych

2 400
6.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Krośnie
XII Młodzieżowy Rajd „Poznajemy Bieszczady”
500


Odnowienie szlaków turystycznych
2 000


XXX Młodzieżowy Złaz po ziemi Krośnieńskiej
500
7.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze   
O/ Bieszczadzki
w Ustrzykach Dolnych
XXVII Międzynarodowa Akcja „Czyste Góry”
1 500


Szkolny Rajd „Wagarowicza”
500
8.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
w Przeworsku
Inwentaryzacja  krajoznawczo – turystyczna woj. Podkarpackiego (forma elektroniczna)
1 500


Wojewódzki konkurs krasomówczy
1 000
9.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
 o/ Wojskowy im. Twierdzy Przemyśl przy klubie garnizonowym 
w Przemyślu
XXXIX Centralny Rajd Wojska na Orientację „Bieszczady 2003”
500
10.
Związek Harcerstwa Polskiego
Tramwaj Wodny – spływ rzeką San

1 000
11.
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich 
w Rzeszowie
Kurs przewodnika beskidzkiego
500
12.
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny 
w Przeworsku
Podkarpacki Rajd Młodzieżowy  - Bieszczady, Roztocze - 2003
1 000
13.
Klub Turystyki Kwalifikowanej „Berdo” w Zagórzu
III Puchar Podkarpacia w biegach na orientację
500
14.
Polski Związek Głuchych
Oddział Podkarpacki  w Rzeszowie
Integracyjny Rajd Podkarpacki


1 000
15.
Polski Związek Głuchych
Oddział Podkarpacki
w Rzeszowie
XV Regionalny Rajd Turystów
Niesłyszących
1 000
16.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu
Międzypowiatowy Rajd Turystyczny. Uprawianie turystyki aktywnej jako alternatywa spędzania czasu wolnego dla dzieci.
2 000
17.
Aeroklub Podkarpacki 
 - Szkoła Lotnicza
w Krośnie
Zorganizowanie XIX Balonowych Mistrzostw Polski i IV Górskich Zawodów Balonowych
2 000
18.
Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
w Rzeszowie
VIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy na Sanie z Ubieszyna do Ulanowa
1 000
19.
Przemyski Klub Sportu
i Rekreacji Niewidomych 
i Słabowidzących 
w Przemyślu
I Międzynarodowy Rajd Niewidomych i Słabowidzących  „Bieszczady 2003”
1 000
20.
Lokalna Organizacja Turystyczna, „Beskid Niski” w Krośnie
Promocja Beskidu Niskiego jako krainy historycznych i przyrodniczych atrakcji turystycznych
1 000
21.
Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu
Jarmark turystyczny – impreza cykliczna o zasięgu międzynarodowym
2 000
22.
Związek Piłsudczyków 
w Warszawie
II Marsz Szlakiem Turystyczno – Historycznym im. Płk Leopolda Lisa – Kuli
800
23.
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
 w Warszawie
Młodzież  - dzieciom: popularyzacja idei aktywnych form spędzania wypoczynku”
700
24.
Modelarski Klub Lotniczy im. Eugeniusza Kujana 
w Wierzawicach
„XI Międzynarodowe Zawody Modeli Latających na uwięzi o memoriał Eugeniusza Kujana”
1 000
25.
Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych                  i Pilotów Wycieczek
w Jarosławiu
„VIII Wojewódzki Rajd – Nasza Jesień”
1 395
26.
Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady”
Lesko
Wydanie katalogu „Karpacka wieś zaprasza”
2 000,-
27.
Międzyszkolny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczn.-Krajoznawcze 
w Przeworsku
Szkolenie opiekunów szkolnych kół PTTK, PTSM z WP
4 000
28
Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski 
w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzki Rajd Narciarski
20 000


OGÓŁEM:
64 395

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 
Wydatki zostały wykonane w kwocie 359.911,-zł tj. 99,9 % i dotyczyły:
Realizacji II etapu zadania kontraktowego pn. „Wytyczenie i Oznakowanie Szlaku Architektury Drewnianej” w skład którego wchodziło: wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych 
w kwocie: 309.911,-zł,
	Pomocy  finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego przez Województwo Podkarpackie w wysokości 50.000,-zł, w tym: 
	dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne na zadanie pn.” Poprawa stanu trasy 
dla prowadzenia zawodów w biegach narciarskich, a przede wszystkim korekta przebiegu trasy” w wysokości 30.000,-zł,
	dla Miasta i Gminy Zagórz na zadanie pn. „Wykonanie robót ziemnych polegających na ukształtowaniu zeskoku skoczni K-70” 
w wysokości 20.000,-zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Zaplanowane wydatki w kwocie 8.861.718,-zł, zrealizowano w  wysokości 8.738.840,-zł, tj. 98,6%. Dotyczyły one:
	zakupu budynku internatu dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki w kwocie: 7.000.000,- zł zostały przekazane na wyodrębniony rachunek środków niewygasających (wydatkowano je w lutym 2004 r.), 
	wycen nieruchomości będących w zasobie województwa przeznaczonych do sprzedaży, darowizny lub ustanowienia trwałego zarządu -166.284,-zł,
	opłat za podziały geodezyjne, wyznaczania granic oraz za opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej dróg wojewódzkich - 215.700,-zł,
	opłat za ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości - 16.802,-zł,
	opłat za akty notarialne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz wypisy z Ksiąg Wieczystych - 5.794,-zł,
	opłat z tytułu podatku od nieruchomości pozostających w zasobie 
województwa - 175.301,-zł,
	utrzymania mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 1.158.959,-zł z tego:

	opłaty za dostarczone media w kwocie 954.115,-zł, w tym:

	energii cieplnej 	– 583.239,-zł,

wody i odprowadzanie ścieków	– 270.102,-zł,
	energii elektrycznej 	– 51.618,-zł,
gazu 	– 49.156,-zł,
	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.737,-zł. Kwota została wydatkowania na potrzeby budynków znajdujących się w Przemyślu przy ulicy Monte Cassino.
	roboty remontowe w budynkach znajdujących się w Przemyślu przy ulicy Monte Cassino w kwocie 24.459,-zł, w tym:
	konserwację dźwigów osobowych 	- 15.664,zł,
	naprawę instalacji elektrycznej	-     701,-zł,
	remont dźwigów osobowych	 -  8.094,-zł,

	opłaty za dozorowanie nieruchomości, wywóz nieczystości, prace porządkowe, usługi telekomunikacyjne w kwocie 170.095,-zł,
	ubezpieczenia nieruchomości w kwocie 553,-zł.


DZIAŁ - 710  DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 

Plan wydatków w kwocie: 3.528.077,- zł zrealizowany został w wysokości 3.522.487,zł tj. 99,8%  planu, w tym:
Rozdział 71003 – Biura  planowania przestrzennego
Na planowaną kwotę 3.120.000,- zł wykonano 3.119.896,- zł tj. 99,9 % planu.
Obejmowały one:	
	wynagrodzenia i pochodne - 2.690. 239,- zł,

Stan zatrudnienia w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego na 31.12.2003 r. wynosił 71 osób,
	pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem  jednostki 	-429.657,-zł,

Dotyczyły one:
	kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych oddanych w trwały zarząd tj. czynsze, energia, woda, gaz, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenia budynków, dozór techniczny, sprzątanie, dozór budynków 	192.061,-zł ,
	zakupu materiałów biurowych, prasy, publikacji, środków czystości, wyposażenia biurowego	55.004,-zł,

opłat pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, internetu        45.204,- zł,
	zakupu paliwa do samochodów służbowych	 17.629,- zł,
odpisu na ZFŚS	  54.899,-zł,
składki PFRON	  14.253,-zł,
naprawy, konserwacji, modernizacji sprzętu biurowego	  18.564,- zł,
szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ubezpieczeń samochodów, badań okresowych pracowników		32.043,-zł.
Rozdział 71012  Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Planowane wydatki w wysokości 378.077,-zł, zostały wykonane na  kwotę    372.991,-zł, tj. 98,7% planu.
Wydatkowana kwota obejmowała środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 214.000,- zł oraz środki własne samorządu - 158.991,-zł. Przeznaczona była  na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Rzeszowie.
W ramach środków sfinansowano:
	wynagrodzenia i pochodne 	290.480,-zł,

Stan zatrudnienia na 31.12.2003 r. wynosił 7 osób.
	pozostałe wydatki  bieżące dotyczące utrzymania jednostki	82.511,-zł

Obejmują one: zakup materiałów biurowych, druków, prasy, środków czystości, wyposażenia, dodatkowego wyposażenia sprzętu komputerowego, opłaty za energię elektryczną i cieplną,  zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, opłatę abonamentową  konta www i e-mail, opłaty za czynsze lokalowe, szkolenia i dokształcanie pracowników, nadzór autorski nad programami  komputerowymi, monitorowanie budynku, koszty i prowizje bankowe, konserwację i naprawę urządzeń, zakup usług zdrowotnych, koszty delegacji służbowych, zakup biletów komunikacji miejscowej, opłaty komornicze, odpis na ZFŚS.
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Wydatki w kwocie: 29.600,-zł finansowane były z dotacji budżetu państwa na zadania rządowe. Przeznaczone zostały na opracowanie mapy województwa podkarpackiego w skali 1: 100 000 stanowiącej jeden z elementów budowanego systemu o nazwie Topograficzna Baza Danych (TBD) będącego podstawą realizowanego Krajowego Systemu Informacji o Terenie (SIT).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie: 15.131.172,- zł wydatkowano w wysokości: 15.054.387,- zł, tj. 99,5 % planu, w tym:
Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw
Plan wydatków w wysokości  770.000,-zł został wykonany w kwocie 744.147,- zł, tj. w 96,6 %.
Wydatki obejmowały:
	wypłatę diet radnym województwa w kwocie 	- 636.938,- zł,

Sejmik liczy 33 radnych, z czego 31 pobiera diety. W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 sesji Sejmiku. Przynajmniej raz w miesiącu odbywały się posiedzenia komisji stałych Sejmiku,
	pozostałe wydatki w kwocie 107.209,- zł związane były z:

	przygotowaniem sesji i posiedzeń komisji Sejmiku tj. koszty usług poligraficznych, wynajęcie sali, bufet oraz koszty publikacji zawierającej uchwały Sejmiku, koszty reprezentacji (wiązanki okolicznościowe składane przez przewodniczącego sejmiku) 	– 46.886,- zł,
	delegacjami krajowymi i zagranicznymi radnych Województwa	– 17.700,- zł,
	składkami członkowskimi z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych  oraz Związku Województw RP	– 42.623,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie
Wydatki zaplanowane w kwocie 13.461.923,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.425.566,- zł, co stanowi 99,7% planu.
Poniesione wydatki dotyczyły:
	wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 10.656.079,- zł,

Stan zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wynosił na dzień 31 grudnia 2003 r. 303 osoby.
	wydatków bieżących w kwocie 2.515.063,- zł związanych z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego, w tym:
	odszkodowań wypłaconych zwolnionym pracownikom, jak również ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi – 54.096,- zł,

kosztów eksploatacji budynków (tj. zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, ochrona mienia, remonty budowlane) w kwocie 329.090,- zł, z tego:
	przy ul. Towarnickiego 1 A – 64.706,- zł,

przy ul. Towarnickiego 3 A – 99.356,- zł,
przy ul. Lisa Kuli 20 – 37.680,- zł,
przy ul. Grunwaldzkiej 15 – 66.765,- zł,
przy ul. Hetmańskiej – 2.991,- zł, 
budynku w Wilczej Woli – 57.592,- zł.
zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, usług 
poligraficznych – 169.811,- zł,
zakupu wyposażenia biurowego, mebli oraz remontów urządzeń 
biurowych – 173.976,- zł,
kosztów eksploatacji samochodów takich jak: paliwo, części zamienne, ubezpieczenia, naprawa i przeglądy samochodowe, myjnia i opłaty leasingowej – 247.101,- zł,
usług informatycznych w Urzędzie tj. opłat licencyjnych, nadzoru autorskiego nad programami  - 290.653,- zł, w tym program „Atmoterm” z zakresu ochrony środowiska finansowany z WFOŚiGW,
usług pocztowo-telekomunikacyjnych – 464.342,- zł,
dopłat do studiów i szkoleń – 104.233,- zł. Dofinansowano studia dla 38 osób w kwocie 43.853,- zł, pozostałą część tj. 60.380,- zł stanowią wydatki 
za szkolenia pracowników, seminaria, kursy, konferencje,
	wkład własny do projektu celowego – Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego współfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych – 50.000,- zł. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego kwota: 10.000,- zł ujęta została jako wydatki niewygasające 
i przekazana na wyodrębniony rachunek (została wydatkowana w lutym 
2004 r.). Projekt o wartości 500.000,- zł realizowany w latach 2003 i 2004,
	delegacji służbowych krajowych – 144.694,- zł,
delegacji służbowych zagranicznych – 102.164,- zł,
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 194.644,- zł,
opłat na rzecz budżetów jednostek samorządowych – 26.042,- zł. kwota dotyczy opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego nieruchomościami położonymi przy 
ul. Towarnickiego 1 A, Towarnickiego 3 A, Lisa Kuli 20, Witosa i w Wilczej Woli,
badań okresowych pracowników – 9. 870,- zł,
ogłoszeń i druku materiałów, wizytówek itp.- 87.283,- zł,
prowizji i opłat bankowych – 13.338,- zł,
	pozostałych wydatków takich jak: usługi transportowe, obsługa Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, wyrób pieczątek, publikacje 
książkowe – 53.726,-zł.
	wydatków majątkowych w kwocie 254.424,- zł, w ramach których dokonano:

	zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych (42 zestawy komputerowe z monitorami, 4 drukarki, części komputerowe, aparat cyfrowy, urządzenie wielofunkcyjne) – 158.486,- zł,

zamiany z dopłatą samochodu osobowego Lancia Kappa - kwota 
dopłaty - 53.000,- zł,
aktualizacji centrali telefonicznej w kwocie: 3.990,- zł,
przebudowy kotłowni z węglowej na gazową w budynku „Wodomistrzówki” położonym w Wilczej Woli – 38.948,- zł z dotacji WFOŚiGW.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Planowana kwota 899.249,- zł została zrealizowana w wysokości 884.674,- zł, 
tj. w 98,4 %. Wydatki dotyczyły finansowania zadań z zakresu: współpracy międzynarodowej i promocji województwa, rozwoju regionalnego, przygotowania 
do obsługi funduszy strukturalnych i wdrażania programów przedakcesyjnych oraz działalności Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programów Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
I.	Z zakresu promocji województwa w ramach w wydatków w  kwocie 466.187,- zł sfinansowano:
	wydawnictwa promocyjne własne: - 176.298,- zł, w tym:

	redagowanie, składanie i wydawanie miesięcznika "Podkarpacki Przegląd Samorządowy" prezentującego aktualne informacje o pracach Sejmiku, Zarządu, Urzędu Marszałkowskiego oraz ważne wydarzenia z życia jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego,

wydanie folderów „Podkarpackie na weekend” i „Podkarpackie na wakacje”,
wydanie katalogu „Województwo Podkarpackie” wersja polska, angielska, niemiecka,
druk katalogu „Województwo Podkarpackie” wersja polska, rosyjska, ukraińska, 
wznowienie folderu „Rękodzieło ludowe” w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej, 
wykonanie ulotek do prezenterów w języku rosyjskim,
wykonanie kalendarzy ściennych na 2004 r. 
	wydawnictwa promocyjne  wydawane z RARR: - 40.000,- zł, w tym:

	opracowanie projektu „Programu Promocji Województwa Podkarpackiego,”

„Przewodnik  Inwestora” i „Przewodnik  Eksportera” – tłumaczenie na język angielski.
	zamieszczenie informacji promujących województwo na łamach wydawnictw m.in. w „Business Publications Polska”, „Paszport w Bieszczady”, „Panorama Polskich Miast” oraz artykuły, ogłoszenia prasowe i reklamy - 14.539,- zł,
	organizację konkursów: - 9.677,- zł, w tym: 

	III edycji plebiscytu Na Najlepszy Spożywczy Produkt Województwa Podkarpackiego  "Smaczne bo podkarpackie 2003",

„Polski Producent Żywności 2003” - finał wojewódzki ,
„Liga Gospodarstw Agroturystycznych”,
„Najbardziej Gospodarna Gmina”, 
„Nasze Kulinarne dziedzictwo” – finał wojewódzki.
	wizualizację Województwa i Urzędu; - 83.546,- zł, w tym:

	wykonanie filmu promocyjnego Województwa Podkarpackiego,

opracowanie systemu identyfikacji wizualnej województwa,
opracowanie projektu strony internetowej, 
wprowadzenie wydawnictw na stronę internetową – elektroniczna wersja katalogów,
wykonanie gadżetów promocyjnych z uwzględnieniem logo województwa tj. reklamówek foliowych, toreb, naklejek, zakładek, notesów konferencyjnych, wyrobów ceramicznych itp.,
kalendarze książkowe z herbem. 
	działania w zakresie promocji województwa  podczas targów krajowych 
i międzynarodowych – 10.395,- zł, w tym:

	udział w wystawie – Region w Ostrawie,

udział w targach InvestCity w Poznaniu, 
	udział w targach Polagra Farm w Poznaniu – prezentacja regionalna.
	zakup wydawnictw promocyjnych:  albumów  "Podkarpacie", "Pogranicze Kultur", "Krasiczyn", ”Rzeszów”, ”Solina”, "W kręgu światła lampy naftowej", „Bieszczady”, Karpaty Wschodnie”, ”Łańcut”, „Nafta, Ludzie i Fakty”, „Bezmiechowa”, ”Beksiński”,  jako upominków promujących nasz  
region - dla ważnych gości w kraju i zagranicą. Zakup  folderów „Zamek”, „Powozownia”, „Park”,  „Łańcut – Zamek – Wnętrza” jako wydawnictw 
promocyjnych – 55.616,- zł,

zakup nagród dla laureatów konkursów i imprez promocyjnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa - 2.175,- zł,
zakup upominków promocyjnych (wyroby regionalne) – 20.498,- zł,
	obsługę konferencji, imprez, szkoleń i spotkań – 2.273,- zł,
	zakup usług promocyjnych takich jak m.in.: współorganizacja konferencji 
i imprez, spoty reklamowe, flagi województwa, przesyłki kurierskie materiałów promocyjnych, druk do kartek świątecznych, nadruki, plakaty, zaproszenia, napisy, grawery, dyplomy, statuetki, wywoływanie filmów, tłumaczenia 
itp. – 32.181,- zł,
	pozostałe zakupy takie jak wiązanki kwiatów, wieńce, zdjęcia, kartki świąteczne itp. 18.989,- zł.

II.	Z zakresu współpracy międzynarodowej w ramach wydatków w kwocie: 255.616,- zł sfinansowano zadania:
Związane z współpracą międzynarodową - 139.615,- zł. Obejmują koszty organizacji spotkań i misji bez kosztów delegacji pracowników które są wykazane w rozdziale 75018 - Urzędy Marszałkowskie.
	Ukraina – 55.591,- zł, w tym:
	misja gospodarcza- Odessa- Chersoń –2.940,- zł,

misja gospodarcza – Odessa- Mikołajew	-8.968,- zł,
misja gospodarcza – Odessa – Nowa Kachowka –8.023,- zł,
misja gospodarcza – Odessa (03-07.IX) –13.586,- zł,
przyjęcie delegacji z Obwodu Odeskiego –1.000,- zł,
przyjęcie delegacji z Obwodu Iwano-Frankowskiego –1.638,- zł,
organizacja II Pol.-Ukr. Dni Dobrosąsiedztwa –6.793,- zł,
organizacja Seminarium dot. Pol.-Ukr. współpracy turystycznej –12.113,- zł,
udział w Pol.-Ukr. Szczycie w Odessie(23.VI) -240,- zł,
spotkanie Członka Zarządu z Konsulem Ukrainy -117,- zł,
spotkanie Marszałka z Ambasadorem Ukrainy – 63,- zł,
spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z K.Bradleyem koordynatorem projektu „Polsko-Ukraińska Transgraniczna Agencja Rozwoju Regionalnego” - 110,- zł.
	Niemcy – 24.531,- zł, w tym:
	prezentacja w Rzeszowie Niemieckiego kraju związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii oraz możliwości inwestowania na rynku niemieckim dla firm z Podkarpacia – 1.093,- zł,

misja gospodarcza z Nadrenii Palatynatu - 7.852,- zł,
udział w Tarach Inwestycji i Nieruchomości w Lipsku oraz prezentacja możliwości inwestycyjnych Podkarpacia – 12.200,- zł,
udział w Polsko-Niemieckich Rozmowach Eksperckich dotyczących innowacyjności i technologii informatycznych w Magdeburgu – 3.194,-zł,
spotkania z delegacją z Saksonii Anhalt poprzedzające udział 
w Rozmowach Eksperckich w Magdeburgu -192,- zł.
	Gruzją - 14.460,- zł, w tym:  
	wizyta Przedstawicieli Województwa w Regionie Kakhetia (23-26.V)
 - 2.764,- zł,

wizyta władz Regionu Kakhetia na Podkarpaciu (03-05.VIII) 
– 11.299,- zł,
spotkanie Członka Zarządu z Charge d’Affaires Ambasady Gruzji	- 397,- zł.
	Słowacją – 1.584,- zł, w tym:
	spotkanie Marszałka z delegacją Samorządowego Kraju Preszowskiego w Rzeszowie – 1.306,- zł,
spotkanie Członka Zarządu z przedstawicielami władz Kraju Preszowskiego – 278,- zł.
	Czechami – 8.147,- zł, w tym:
	spotkanie Marszałka z przedstawicielami służb dyplomatycznych oraz B. Kopeckyego Ambasadora Republiki Czeskiej - 597,- zł,
spotkania przedstawicieli władz Podkarpacia z reprezentantami Kraju Żlińskiego w celu realizacji zapisów ”Deklaracji Współpracy”
(21.XI)- 4.092,- zł,
Udział w Targach Turystycznych w Brnie – 3.458,- zł.
	Rosją – 20.578,- zł, w tym:
	spotkanie przedstawicieli Zarządu  z Konsulem Generalnym Federacji Rosyjskiej A.Radionowem	-  369,- zł,
spotkanie przedstawicieli władz Podkarpacia z przedstawicielami Obwodu Saratowskiego w celu omówienia przygotowania do misji gospodarczej do Saratowa -  484,- zł,
udział w Polskiej Wystawie Narodowej w St.Petersburgu –19.677,- zł,
inauguracja Projektu Tacis w ST.Petersburgu – wydanie wizy - 48,- zł.
	Austrią – 1.455,- zł, w tym:
	udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w seminarium dot. Programu Interreg III w Eisenstadt - 887,- zł,
	spotkanie Marszałka z Konsulem Generalnym Austrii -56,- zł,
spotkanie z delegacją ze Styrii w celu omówienia możliwości realizacji inwestycji z zakresu energii odnawialnej na Podkarpaciu - 512,- zł.
	Portugalią - 3.669,- zł, w tym:
	wizyta Przedstawicieli z Regionu Centrum na Podkarpaciu – 3.152,- zł,
wizyta Marszałka w Regionie Centrum - 517,- zł.	
	Włochami – 9.600,- zł, w tym:
	spotkanie Członka Zarządu z Konsulem Włoch – 101,- zł,
wizyty przedstawicieli Regionu Molise - 9.499,- zł.
	Związane z członkostwem w Euroregionie Karpackim - 35 791,- zł,

	dotacja dla  Stowarzyszenia na Rzecz Euroregionu Karpackiego EURO-KARPATY na obsługę Funduszu Małych Projektów – 20.000,- zł.

rejestracja strony internetowej Euroregionu - 238,- zł.
regionalny Komitet Oceniający Projekty Infrastrukturalne 
Phare 2002 - 533,- zł,
udział przedstawicieli Biura Polskiego Euroregionu w Seminarium
w Kijowie – 3.335,- zł,
Organizacja Posiedzenia Rady Euroregionu w Rzeszowie – 11.685,- zł.
	Pozostałe spotkania, imprezy i przedsięwzięcia – 80.210,- zł,

	spotkanie Członka Zarządu z przedstawicielami Rządu Szwecji - 444,-zł,

spotkanie Marszałka z Konsulem Generalnym USA S. Lopez – 1.075,- zł,
spotkanie Marszałka z Konsulem Danii J. Kahlem  256,- zł,
organizacja Międzynarodowej Konferencji Prawników Konstytucjonalistów – 1.502,- zł,
organizacja Spotkania Zaprzyjaźnionych Regionów – 27.069,- zł,
uroczystość 60 Rocznicy Śmierci Gen. Sikorskiego – 1.663,- zł,
udział w Targach Turystycznych w Utrechcie(Holandia) – 18.198,- zł,
zaliczka na poczet organizacji Misji Gospodarczej do Brukseli – 6.000,- zł,
strategii Rozwoju Woj. Podkarpackiego w zakresie obsługi 
inwestorów – 20.000,- zł,
koszty opracowania ”Zarysu polityki i strategii rozwoju 
eksportu” – 2.637,- zł,
koszty tłumaczenia materiałów – 1.366,- zł.
III. W ramach przygotowania do funduszy strukturalnych i wdrażania programów przedakcesyjnych – 7.796,- zł.
	udział w Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych 
na podstawie umowy zawartej dniu 30 sierpnia 2002 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie – 4.000 zł,

koszty związane z wizytą przedstawicieli Komisji Europejskiej i uroczystym otwarciem kilku projektów zrealizowanych w ramach programu Phare Odbudowa 2001 – 2.466,- zł,
koszty organizacji konferencji i spotkań, warsztatów  - 1.330,- zł, w tym:
	Koszty związane z obsługą spotkania z ekspertami francuskimi w dniu 14 kwietnia pn. ”Wzmocnienie zdolności zarządzania i koordynacji funduszy strukturalnych”, 

Organizacja konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego w dniu 27 maja poświęconej promocji instrumentów strukturalnych,
Koszty związane z wysyłką oferty konkursowej oraz posiedzenia Komisji Konkursowej ds. wyboru Regionalnej Instytucji Finansującej w woj. podkarpackim  w dniach 26-27 maja,
Spotkanie z partnerami holenderskimi w zakresie wsparcia budowy instytucji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
Warsztaty nt. wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (4-5 wrzesień 2003 r.).
IV. Z zakresu z programowania rozwoju regionalnego wydatkowano                      – 148.134,- zł.
Współpraca z Instytutem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - „Barometr Koniunktury Gospodarczej Województwa Podkarpackiego” – 25.083,- zł.
Druk: „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006” – 1.248,- zł.
Współorganizacja przez Urząd Marszałkowski obchodów dnia Kanady w Rzeszowie – 1.250,- zł.
Uczestnictwo ekspertów zewnętrznych (prof. Andrzej Klasik, prof. Bohdan Jałowiecki, prof. Grzegorz Gorzelak) w konferencji w dniu 19 maja 2003r. pn. ”Podkarpackie Jutro”. Przygotowane przez ekspertów referaty stanowiły przyczynek do aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006” – 3.600,- zł.
Opracowanie Planu Zabezpieczenia Zdrowotnego dla Województwa Podkarpackiego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego – 12.000,- zł.
	Organizacja seminarium nt. ”Środki wspierające rozwój handlu i rzemiosła MŚP na przykładzie Francji i najlepszych praktyk europejskich” w dniu 29 maja 2003r. (wynajem sali konferencyjnej w RCSA) – 800,- zł.
Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Niżańskiemu na przystosowanie –modernizację budynku dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 października 2003 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Niżańskim – 20.000,- zł.
Zakup akcji Podkarpackiego Centrum Handlowego AGROHURT S.A – 54.600,- zł (546 akcji po 100,- zł każda).
	Organizacja konferencji i spotkań – 4.618,- zł, w tym: 
	Organizacja posiedzenia Zespołu Roboczego ds. określenia zasad i form współpracy pomiędzy Samorządem Województwa a agencjami rozwoju regionalnego,
	Koszty związane z uroczystością podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy samorządem województwa podkarpackiego a agencjami rozwoju regionalnego,
Organizacja seminarium nt. ”Środki wspierające rozwój handlu i rzemiosła MŚP”,
Koszty związane z organizacją posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Kontraktu Wojewódzkiego,
Koszty organizacji spotkań Zarządu Województwa z przedstawicielami środowisk społecznych, gospodarczych i samorządowych nt. możliwości inwestowania w województwie,
 Spotkanie z przedstawicielami wykonawców Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska,
Koszty posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacji.
	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006 – 24.000,- zł. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2003 r. kwota 24.000,- zł została ujęta jako wydatki niewygasające i przekazana na wyodrębniony rachunek (wydatkowana do 31.03.2004 r.),

Pozostałe wydatki – 935,- zł, w tym:
	prenumerata opracowań i materiałów statystycznych i analitycznych związanych z programowaniem rozwoju regionalnego,
	zakup publikacji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,

zakup biuletynu Wydawnictwa Naukowego PWN,
wysyłka dokumentów tj.: „Regionalnej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006”, „Wniosku o dofinansowanie Regionalnej Strategii Innowacji”,
sporządzenie aktu notarialnego w związku z przejęciem przez Samorząd Województwa akcji Podkarpackiego Centrum Handlowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie. 
V. Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 6.941,- zł.
Planowane wydatki w wysokości 10.000 zł zostały wykonane w kwocie 6.941,- zł, tj. 69,4 %.
Obejmowały one:
	pokrycie kosztów obsługi Komitetów Sterujących – Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, spotkań organizowanych z przedstawicielami Jednostki Koordynacji Programu i  wizyty Misji Banku Światowego na terenie województwa oraz koszty obsługi spotkań szkoleniowych z przedstawicielami gmin i powiatów  w kwocie 1.496,- zł,

wynajęcie sali na Konwent Wójtów, Burmistrzów i Starostów województwa podkarpackiego w RCSA w kwocie 800, – zł,
wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszeń w Gazecie Wyborczej 
w których informujemy o przetargach na Małe Roboty, które odbędą się 
na terenie województwa podkarpackiego  w kwocie 4.498, – zł,
zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia głosowania 
w trakcie Konwentu w kwocie 147,- zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji
Zaplanowane w kwocie 55.000,- zł wydatki zostały zrealizowane w 100,0 % i przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów patrolowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Samochody wykorzystywane przez podkarpackich policjantów służyć będą poprawie porządku publicznego oraz zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców województwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowane w kwocie 933.407,- zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 774.255,- zł. Przeznaczone były na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa w roku 2001 i 2002. W 2003 roku dokonano spłaty rat kredytów, które stanowią rozchód w wysokości 3.050.000,- zł. Obniżki stóp procentowych wpłynęły na zmniejszenie wydatków związanych z obsługą zaciągniętych kredytów.
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
W 2003 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłat poręczonych przez Województwo Podkarpackie kredytów zaciągniętych przez: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnobrzegu. Szpitale dokonywały spłaty zaciągniętych kredytów poręczonych przez województwo podkarpackie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie: 32.736.867,- zł, wykonane zostały w wysokości:  32.727.964,- zł, co stanowi 99,9 % planu.
W ramach ogólnej kwoty finansowane było prowadzenie 19 jednostek oświatowych. Z tego: 7 szkół medycznych, 1 Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych, 2 szkół podstawowych specjalnych, 2 gimnazjów specjalnych funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, 2 kolegiów nauczycielskich, 2 kolegiów języków obcych, 1 placówki doskonalenia nauczycieli z 4 oddziałami, 4 bibliotek pedagogicznych 
z 17 filiami zamiejscowymi.
Ogółem przeciętne zatrudnienie wyniosło 840,6 etatu z tego 628,6 etatów pedagogicznych i 212,0 etatów niepedagogicznych.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2003r. wynosił 832,1 etatu, w tym 624,0 etatu pracowników pedagogicznych i 208,1 niepedagogicznych.
Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem jednostek były realizowane w ramach 7 rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wydatki wyniosły 
4.521.554,- zł, tj. 99,9 % planu. 
Przeciętne zatrudnienie w jednostkach wyniosło ogółem 114,4 etatu, 
w tym 108,6 etatu to pracownicy pedagogiczni, a 5,8 - pracownicy niepedagogiczni. 
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił ogółem 91,9 etatu, w tym 86,0 pedagogicznych i 5,9 niepedagogicznych.
W ramach wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych 
z średnią liczbą 22 oddziałów i 280 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia 
w tego typu szkołach w 2003 r. wynosił 1.346,- zł, natomiast roczny koszt 
wyniósł 16.148,- zł. 




ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW 
W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Nazwa jednostki
Plan 
ogółem
Wykonanie
ogółem
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki  
majątkowe



Wynagrodzenia 
i pochodne
Pozostałe 
wydatki 
bieżąc 
Remonty

Zespół Szkół przy Szpitalu  Wojewódzkim Nr 2 
w Rzeszowie
397 985
397 970
373 070
24 900
0
0
Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci  Przewlekle Chorych w Rymanowie Zdroju
4 125 765
4 123 584
3 560 420
563 164
0
0
 Razem
4 523 750
4 521 554
3 933 490
588 064
0
0

Dokonano wypłaty 2 nagród Marszałka Województwa na łączną kwotę 6.000,- zł.
Wydatki pozapłacowe obejmują dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 97 nauczycieli (średnio 72,-zł miesięcznie), dodatki wiejskie wypłacone dla 108 nauczycieli (średnio 150,-zł miesięcznie) oraz opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w wysokości 80.127,- zł.
Dokonano również wypłaty 5 zasiłków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na ogólną kwotę 3.011,- zł.
W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” wydatki wyniosły 863.624,- zł, plan został zrealizowany w 99,9%. 
Przeciętne zatrudnienie w jednostkach wyniosło ogółem 20,6 etatu. Są to wyłącznie pracownicy pedagogiczni.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 18,9 etatów.
Z tego rozdziału finansowano wydatki związane z utrzymaniem 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 118 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2003 r. wynosił 610,- zł, a roczny 7.319,- zł.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE 
NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Nazwa jednostki
Plan 
ogółem
Wykonanie  
ogółem
wydatki bieżące, w tym:
Wydatki 
majątkowe



Wynagrodzenia 
i pochodne
Pozostałe  
wydatki 
bieżące
Remonty

Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 
w Rzeszowie
284 078
284 078
270 145
13 933
0
0
Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych 
w Rymanowie Zdroju
580 355
579 546
512 649
66 897
0
0
Razem
864 433
863 624
782 794
80 830
0
0

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in. dodatki wiejskie dla 15 nauczycieli oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 12 nauczycieli.
W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki wyniosły 11.601.138,- zł, plan wydatków zrealizowany w 99,9 %.
Średnie zatrudnienie w jednostkach wyniosło ogółem 342,2 etatu w tym 269,2 etatu to pracownicy pedagogiczni, a 73,0 niepedagogiczni.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił ogółem 350,1 etatu, w tym 276,6 pedagogicznych i 73,5 niepedagogicznych.
W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 7 szkół medycznych z 74 oddziałami ze średnią liczbą 2.113 uczniów, 1 Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych z 7 oddziałami i 196 uczniami.
Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2003 r. wyniósł 419,- zł, natomiast roczny wyniósł 5.024,- zł.
ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE 
NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Nazwa  jednostki
Plan 
ogółem
Wykonanie  
ogółem
wydatki bieżące, w tym:
Wydatki 
majątkowe



Wynagrodzenia 
i  pochodne
Pozostałe  
wydatki  
bieżące
Remonty

Zespół Szkół Medycznych
 w Przemyślu
2 193 395
2 193 296
1 977 248
216 048
0
0
Zespół Szkół Medycznych 
 w Jaśle
1 545 535
1 545 502
1 377 954
127 548
40 000
0
Zespół Szkół Medycznych 
 w Sanoku
1 012 499
1 012 424
921 639
90 785
0
0
Zespół Szkół Medycznych 
 w Łańcucie
1 062 770
1 062 770
911 502
121 268
30 000
0
Zespół Szkół Medycznych 
 w Mielcu
1 359 548
1 359 548
1 174 142
185 406
0
0
Zespół Szkół Medycznych 
 w Stalowej Woli
952 689
952 689
815 019
132 670
5 000
0
Medyczne Studium Zawodowe 
 w Rzeszowie
2 822 696
2 820 944
2 473 012
297 932
50 000
0
Szkoła Policealna Pracowników 
 Służb Społecznych w Rzeszowie
653 970
653 965
554 588
89 377
10 000
0
Razem
11 603 102
11 601 138
10 205 104
1 261 034
135 000
0
Wydatki pozapłacowe obejmują wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych oraz jednorazowych zasiłków i zapomóg, wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także opłaty za: energię, usługi komunalne, zakup pomocy naukowych, konserwację i naprawę sprzętu oraz remonty.
Objęto pomocą finansową 323 uczniów dokonując wypłat stypendiów i zasiłków  losowych na łączną kwotę 45.375,- zł.
Wypłacono 28 zasiłków z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na kwotę 12.013,- zł.
Dokonano wypłaty 5 nagród  Marszałka Województwa na łączną kwotę 15.000,- zł. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę – 11.000, - zł.
Na remonty przeznaczono 135.000,- zł, i sfinansowano:
	remont elewacji budynku Zespołu Szkół Medycznych w Jaśle,

partycypację w kosztach remontu dachu budynku ZSM w Łańcucie,
koszt malowania części  pomieszczeń po wymianie centralnego ogrzewania 
w ZSM w Stalowej Woli,
remont szatni w MSZ w Rzeszowie,
remont dachu, ogrodzenia i malowanie pracowni w budynku szkolnym w SPPSS w Rzeszowie.
W ramach rozdziału 80141 „Zakłady kształcenia nauczycieli” zrealizowano wydatki w kwocie 5.502.319,- zł, tj. 100,0 % planu.
W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 2 kolegiów nauczycielskich
 i 2 kolegiów języków obcych z średnią liczbą 52 oddziałów i 979 słuchaczy.
Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach w 2003r.wyniósł 
468,- zł, natomiast roczny 5.620,- zł.
Przeciętne zatrudnienie w jednostkach wyniosło ogółem 127,2 etatu, w tym 
92,7 etatu to pracownicy pedagogiczni, a 34,5 pracownicy niepedagogiczni. 
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił ogółem 139,9 etatu w tym 104,9 pedagogicznych i 35,0 niepedagogicznych.






ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE 
NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Nazwa jednostki
Plan 
ogółem
Wykonanie  
ogółem
wydatki bieżące, w tym:
Wydatki  
majątkowe



Wynagrodzenia 
i pochodne 
Pozostałe  
wydatki  
bieżące 
Remonty

Kolegium Nauczycielskie
 w  Przemyślu
611 186
611 184
510 917
98 525
1 742
0
Kolegium Nauczycielskie 
 w Tarnobrzegu
1 834 916
1 834 916
1 378 584
266 717
189 615
0
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu
1 816 581
1 816 581
1 682 742
133 839
0
0
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie
1 239 638
1 239 638
1 108 650
130 988
0
0
Razem
5 502 321
5 502 319
4 680 893
630 069
191 357
0

W grupie wydatków pozapłacowych mieszczą się:
	świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną 
na podstawie umów zlecenia – zgodnie z podpisanymi porozumieniami 
z wyższymi uczelniami – na kwotę 203.198,- zł,

wypłaty 16 zasiłków z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na łączną 
kwotę 2.430,- zł,
wypłaty 9 stypendiów na łączną kwotę 2.500,- zł, 
wydatki remontowe: usunięcie awarii wodociągów i kanalizacji w KN w Przemyślu oraz wymiana okien i wykonanie elewacji z dociepleniem całego budynku 
KN w Tarnobrzegu.
Dokonano wypłaty 1 nagrody Marszałka Województwa w kwocie: 3.000,- zł.
W ramach rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki wyniosły kwotę 3.975.595,- zł, to stanowi 99,9 % planu.
Finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli 
tj. Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie 
wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Ponadto sfinansowano koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli na kwotę ogółem 165.809,- zł zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela.
Przeciętne zatrudnienie w 2003 r. wyniosło ogółem 98,8 etatu, w tym 37,2 etatu 
to pracownicy pedagogiczni, a 61,6 etatu pracownicy niepedagogiczni. 
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2003r. wynosił 93,5 etatu, w tym 37,2 etatu 
to pracownicy pedagogiczni, a 56,3 pracownicy niepedagogiczni.
W ramach wydatków sfinansowano również organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli - koszt 0,7 etatu doradcy metodycznego zatrudnionego 
w ZSM w Mielcu.
Miesięczny koszt utrzymania placówki w 2003r. wyniósł 318.799,-zł, natomiast roczny koszt 3.825.585,- zł.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE 
NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Nazwa  jednostki
Plan 
ogółem
Wykonanie  
ogółem
wydatki bieżące, w tym:
Wydatki  
majątkowe



Wynagrodzenia 
i pochodne 
Pozostałe  
wydatki 
bieżące 
Remonty

Zespół Szkół Medycznych 
 w Przemyślu
9 900
9 825
0
9 825
0
0
Zespół Szkół Medycznych 
 w Jaśle
8 780
8 780
0
8 780
0
0
Zespół Szkół Medycznych 
 w Sanoku
10 050
9 906
0
9 906
0
0
Zespół Szkół Medycznych 
 w  Łańcucie
6 650
6 650
0
6 650
0
0
Zespół Szkół Medycznych 
w Mielcu
45 582
45 582
30 132
15 450
0
0
Zespół Szkół Medycznych 
w Stalowej Woli
4 944
4 944
0
4 944
0
0
Medyczne Studium 
Zawodowe w Rzeszowie
6 620
6 620
0
6 620
0
0
Szkoła Policealna
 Pracowników Służb 
Społecznych w Rzeszowie
7 600
7 599
0
7 599
0
0
Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 
w Rzeszowie
6 600
6 600
0
6 600
0
0
Zespół Szkół Specjalnych 
dla Dzieci Przewlekle Chorych 
w  Rymanowie Zdroju
4 645
4 478
0
4 478
0
0
Kolegium Nauczycielskie
 w Przemyślu
3 000
3 000
0
3 000
0
0
Kolegium Nauczycielskie
 w Tarnobrzegu
3 200
3 200
0
3 200
0
0
Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych 
w Rzeszowie
3 568
3 568
0
3 568
0
0
Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych 
w Przemyślu
1 800
1 800
0
1 800
0
0
Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Rzeszowie
3 825 585
3 825 585
3 127 235
694 150
4 200
0
Pedagogiczna Biblioteka  Wojewódzka w Rzeszowie
10 425
10 425
0
10 425
0
0
Pedagogiczna Biblioteka  Wojewódzka w Krośnie
4 136
4 123
0
4 123
0
0
Pedagogiczna Biblioteka  Wojewódzka w Przemyślu
9 210
9 210
0
9 210
0
0
Biblioteka Pedagogiczna 
w Tarnobrzegu
3 700
3 700
0
3 700
0
0
Razem
3 975 995
3 975 595
3 157 367
814 028
4 200
0

Wydatki pozapłacowe obejmują koszty dodatków wiejskich dla 13 nauczycieli konsultantów na kwotę 27.825,-zł, dodatków mieszkaniowych dla 7 nauczycieli 
na kwotę 3.271,- zł oraz koszty utrzymania PODN w Rzeszowie wraz z oddziałami.
Znaczny udział w wydatkach pozapłacowych, stanowią koszty związane z utrzymaniem budynków, zakupem sprzętu i wyposażenia.
Z rozdziału 80147 „Biblioteki pedagogiczne” zrealizowano wydatki na kwotę   6.089.602,- zł co stanowi 99,9 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w jednostkach wyniosło ogółem 137,5 etatu w tym 
100,3 etatu to pracownicy pedagogiczni, a 37,2 pracownicy niepedagogiczni.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2003r. wynosił ogółem 138,0 etatu w tym 100,5 pedagogicznych i 37,5 niepedagogicznych.
W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych 
wraz z 17 filiami.
Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2003 r. wyniósł        107.700,-zł, natomiast roczny koszt wyniósł 1.292.400,- zł.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE 
NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Nazwa jednostki
Plan 
ogółem
Wykonanie  
ogółem
wydatki bieżące, w tym:
Wydatki  
majątkowe



Wynagrodzenia 
i pochodne
Pozostałe  
wydatki  
bieżące
Remonty

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
1 999 025
1 999 025
1 548 415
305 730
144 880
0
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
1 085 921
1 085 836
796 943
279 682
9 211
0
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
1 196 604
1 196 558
893 196
283 852
19 510
0
Biblioteka Pedagogiczna 
 w  Tarnobrzegu
888 567
888 183
733 965
140 293
13 925
0
Informatyzacja Sieci 
Bibliotek Pedagogicznych
920 000
920 000
0
0
0
920 000
Razem
6 090 117
6 089 602
3 972 519
1 009 557
187 526
920 000

Dokonano wypłaty 1 nagrody Marszałka Województwa w wysokości 3.000,- zł.
Wydatki pozapłacowe obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem jednostek: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, czynsze, prenumerata czasopism pedagogicznych.
Na zakup czasopism i książek przeznaczono kwotę ogółem 36.373,-zł.
Na wydatki remontowe wykorzystano kwotę 187.526,- zł, z tego sfinansowano:
	koszt adaptacji pomieszczeń dla potrzeb filii w Leżajsku należącej 
do PBW w Rzeszowie,

koszty wykonania zabezpieczeń antywłamaniowych do budynków bibliotek pedagogicznych i ich filii,
koszt usunięcia awarii c.o. w budynku PBW w Przemyślu.
W ramach wydatków inwestycyjnych przewidzianych na informatyzację bibliotek pedagogicznych wydatkowano kwotę 920.000,- zł,
w tym:
	z budżetu województwa	-320.000,- zł,

z budżetu państwa	-600.000,- zł.
W ramach tych środków zakupiono sprzęt komputerowy (serwery, zestawy komputerowe, oprogramowania), który przekazano bibliotekom pedagogicznym 
i ich filiom. Uruchomiono biblioteczny system informatyczny PROLIB. Powołano 
w ramach struktury Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Biuro Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotecznego, które obsługuje wszystkie biblioteki 
i ich filie w ramach działającego systemu informatycznego.
Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2002 –2004.
Wartość inwestycji określono na kwotę  2.320.000,- zł.
W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w kwocie: 174.132,- zł, tj. w 98,3 %.
W ramach wydatków sfinansowano koszty letniej sesji egzaminacyjnej związanej 
z awansem zawodowym dla 5 nauczycieli.
Ponadto sfinansowano odpisy na ZFŚS dla 301 nauczycieli emerytów i rencistów 
w 17 jednostkach oświatowych na łączną kwotę 171.430,- zł.
ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE 
NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Nazwa  jednostki
Plan 
ogółem
Wykonanie  
ogółem
wydatki bieżące, w tym:
Wydatki  
majątkowe



Wynagrodzenia 
i  pochodne 
Pozostałe  
wydatki  
bieżące 
Remonty

Zespół  Szkół  Medycznych 
 w  Przemyślu
29 616
29 616
0
29 616
0
0
Zespół  Szkół  Medycznych 
 w  Jaśle
11 960
11 960
0
11 960
0
0
Zespół  Szkół  Medycznych 
 w  Sanoku
5 695
5 695
0
5 695
0
0
Zespół  Szkół  Medycznych 
 w  Łańcucie
7 404
7 404
0
7 404
0
0
Zespół  Szkół  Medycznych 
 w  Mielcu
9 113
9 113
0
9 113
0
0
Zespół  Szkół  Medycznych 
 w  Stalowej  Woli
4 556
4 556
0
4 556
0
0
Medyczne  Studium  Zawodowe  w  Rzeszowie
5 695
5 695
0
5 695
0
0
Zespół  Szkół  przy  Szpitalu  Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
570
570
0
570
0
0
Zespół  Szkół  Specjalnych 
 w  Rymanowie  Zdroju
53 536
53 536
0
53 536
0
0
Kolegium  Nauczycielskie 
 w  Przemyślu
2 848
2 848
0
2 848
0
0
Kolegium  Nauczycielskie 
 w  Tarnobrzegu
3 417
3 417
0
3 417
0
0
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie
570
570
0
570
0
0
Podkarpacki  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli 
 w  Rzeszowie
13 099
13 099
0
13 099
0
0
Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Rzeszowie
9 113
9 113
0
9 113
0
0
Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Krośnie
6 265
6 265
0
6 265
0
0
Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Przemyślu
5 695
5 695
0
5 695
0
0
Biblioteka  Pedagogiczna 
 w  Tarnobrzegu
2 278
2 278
0
2 278
0
0
Urząd  Marszałkowski  Województwa Podkarpackiego
5 719
2 702

2 702
0
0
Razem
177 149
174 132
0
174 132
0
0
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 – Pozostała działalność
Planowane wydatki w kwocie: 225.000,- zł wykonano w 100,0 %. Środki pochodziły 
z budżetu województwa i zostały przeznaczone na:
	zakup pomocy dydaktycznych i wydatki remontowe przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie w kwocie: 25.000,- zł,

zakup pomocy dydaktycznych i energii elektrycznej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku w kwocie: 25.000,- zł,
zakup wyposażenia sal wykładowych i programów komputerowych 
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w  Jarosławiu w kwocie: 25.000,- zł,
zakup pomocy dydaktycznych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Tarnobrzegu w kwocie: 25.000,- zł,
zakup pomocy dydaktycznych przez Politechnikę Rzeszowską 
w kwocie: 30.000,zł,
dotację dla Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie 
na rozliczenie przedsięwzięć pozyskiwania kadry profesorskiej dla Uniwersytetu Rzeszowskiego w kwocie: 95.000,- zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w wysokości 14.023.501,- zł zostały wykonane w kwocie 12.424.435,- zł, tj. 88,6 % planu, z tego:
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne
Wydatki wykonano w kwocie 3.960.587,- zł, tj. w 99,9%.
I)	W ramach wydatków bieżących w wysokości: 251.149,- zł sfinansowane zostały koszty odpraw i odszkodowań poniesionych przez Szpital Wojewódzki 
nr 2 w Rzeszowie i Wojewódzki Szpital w Przemyślu w związku z restrukturyzacją zatrudnienia dokonaną w oparciu o Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w 2003 r. Nie wykorzystanie środków w kwocie 2.430,-zł spowodowane zostało korektą listy osób objętych restrukturyzacją w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, co wpłynęło na zmniejszenie ostatecznie wydatkowanej kwoty dotacji.
	Na inwestycje przeznaczono kwotę 3.709.438,-zł. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa w kwocie: 2.729.438,-zł, ze środków własnych w kwocie: 750.000,-zł, dotacji od Miasta Tarnobrzega w kwocie: 230.000,-zł.

	dotacje otrzymane z budżetu  państwa przeznaczone były na realizację inwestycji ujętych  w Kontrakcie Wojewódzkim  na  2003 r. dla: 

	Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na realizację zadania pn. Śluza sanitarna (szatniowa) Bloku Operacyjnego Ogólnego i modernizacja Bloku Operacyjnego Ogólnego dla potrzeb kardiochirurgii - I etap. Adaptacja pomieszczeń i uruchomienie Oddziału Kardiochirurgii - II etap. - kwota 550.000,-zł (ze środków własnych szpitala wydatkowano 429.000,- zł). Zakres rzeczowy zadania w 2003 r. obejmował wykonanie śluzy sanitarnej (szatniowej) Bloku Operacyjnego w istniejącej kubaturze szpitala oraz modernizację istniejących pomieszczeń Bloku Operacyjnego. Śluza sanitarna (szatnia) służy do przebierania się personelu medycznego udającego się na blok operacyjny z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych. Wartość  kosztorysowa  inwestycji - 12.400 tys. zł. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2003 r., termin jej zakończenia  zaplanowano na 2005 r.,

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Patomorfologicznego  wraz z tunelem komunikacyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
 w Tarnobrzegu - wydatkowana kwota dotacji - 829.438,-zł. Zakres rzeczowy wykonany w 2003 r. to: roboty ziemne, stan surowy piwnic 
 i parteru w budynku G + G1. Wartość kosztorysowa zadania - 1.850 tys. zł. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2003 r., zakończenie zaplanowano 
 na 2004 r.,
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy  i Chorób  Płuc  w  Rzeszowie 
 na zadanie pn. Nadbudowa  Zespołu  Bloku  Operacyjnego  budynku  Specjalistycznego  Zespołu Gruźlicy  i Chorób  Płuc z  Salą  Pooperacyjną Intensywnego Nadzoru. W 2003 r.  na  w/w  zadanie  wydatkowano  
 ze środków budżetu państwa 350.000,- zł, (ze środków własnych szpitala 103.900,- zł).  Środki   przeznaczone  zostały  na  kontynuację robót  instalacji wod. – kan.,  c.o., c.t.,  instalacji  elektrycznej,  wykonanie  części  prac  budowlanych,  wykończeniowych  i  montażowych  oraz  nadzór  inwestora  zastępczego.  Wartość  kosztorysowa  zadania  -   3.593,6 tys. zł.  Zakończenie  inwestycji  zaplanowano  na  IV  kw. 2004 r.,
Wojewódzkiego  Szpitala  w  Przemyślu  na  zadanie  pn.  Zakup  aparatu  rtg  angiograf  do  badań  koronograficznych  dla  potrzeb Pracowni  Hemodynamicznej  Oddziału  Kardiologicznego  Wojewódzkiego  Szpitala  w  Przemyślu w kwocie: 1.000.000,- zł.  Angiograf  zakupiony  został 
 w  grudniu  2001 r., jego wartość według umowy wynosiła 3.285.600,-zł.  Do końca  2003r. uregulowano płatności na kwotę 2.402.000 zł,- z tego: 
	w 2001 r.  na kwotę  1.050.000,-zł ze środków budżetu państwa,

w 2002 r. na kwotę 52.000,-zł ze środków własnych szpitala,
w 2003 r. na kwotę 1.000.000,-zł ze  środków  pochodzących 
 z  Kontraktu  Wojewódzkiego, 300.000,-zł ze środków własnych  szpitala.  Pozostała  do uregulowania   kwota 883.600,- zł. 
	Ze środków własnych  samorządu  województwa  przyznano  dotacje 
 w kwocie: 750.000,- zł dla:
	Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Fryderyka  Chopina  
w  Rzeszowie  na  dofinansowanie  zakupu  przyspieszacza  wysokoenergetycznego  oraz  systemu  weryfikacji  i  zarządzania  
dla  potrzeb  Podkarpackiego  Ośrodka  Onkologicznego w Rzeszowie 
-  kwota  500.000,-zł, (ze środków  Ministerstwa  Zdrowia - 9.000.000,-zł oraz środków szpitala -992.000,-zł),

Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu na dofinansowanie adaptacji  pomieszczeń  Pracowni Scyntygraficznej wraz z wyposażeniem
 - kwota 50.000,-zł,
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu na dofinansowanie  zakupu  samochodu sanitarnego RENAULT MASTER z wyposażeniem oraz  elektroresektoskopu  z  wyposażeniem  -  kwota  50.000,-zł.,
Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na  przystosowanie  budynku  pralni  dla  potrzeb  Oddziału  Psychiatrycznego  Powiatowego  Szpitala  Specjalistycznego  w  Stalowej  Woli. Sfinansowano wykonanie: projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku pralni, projektu wykonawczego z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, robót  budowlanych i instalacyjnych – kwota 150.000,- zł.
	Natomiast w ramach pomocy  finansowej  otrzymanej od  Miasta  Tarnobrzega  w  wysokości  230.000,-zł zakupiony został samochód sanitarny  RENAULT  MASTER z wyposażeniem z przeznaczeniem  dla  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  w  Tarnobrzegu.
Rozdział  85121  -  Lecznictwo  ambulatoryjne
Wydatki   w  wysokości  20.000,-zł  stanowią pomoc  finansową  udzieloną  Gminie  Lutowiska z przeznaczeniem na remont Ośrodka Zdrowia 
 w  Lutowiskach. W ramach tych środków   wykonano  roboty ogólnobudowlane wymagane przez inspekcję sanitarną oraz instalacyjne. 
Rozdział  85141  -  Ratownictwo  medyczne 
Wydatki  wykonano  w   kwocie  205.598,-zł,  tj.  w  68,5  %.
Środki  wykorzystane zostały na wydatki pozapłacowe  w  centrach  powiadamiania  ratunkowego  w ramach  tworzenia  systemu  państwowego  ratownictwa  medycznego i dotyczyły:
	w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, szkolenia w kwocie 61.936,- zł,
	w Wojewódzkim  Szpitalu Zespolonym  w  Tarnobrzegu  - robót remontowo-modernizacyjnych (wyburzeniowe, tynkarskie, malarskie), zakupu systemu teleinformatycznego, specjalistycznego oprogramowania, wyposażenia (szafki, biurka), kursu dyspozytorów służb ratowniczych  w kwocie: 143.662,- zł.

Środków  nie  wykorzystano   w  planowanej  wysokości, gdyż miały one ścisłe przeznaczenie i w takiej wysokości zostały przekazane przez budżet państwa.
Rozdział  85148  -  Medycyna  pracy 
Na  realizację  zadań  wynikających  z  ustawy  o  służbie  medycyny   pracy  określonych  w  ustawie  z  dnia  27  czerwca  1997 r.  wydatkowano kwotę  2.245.535,-zł z tego ze środków budżetu państwa – 905.535,- zł,ze środków własnych budżetu województwa – 1.340.000,- zł.  Zadania  realizowane  były  przez  Wojewódzki  Ośrodek  Medycyny  Pracy  w  Rzeszowie  na  podstawie  umowy  
Nr 11/2003 r.  z  dnia  18. 02. 2003 r.   W  ramach  otrzymanych  środków  jednostka  wykonywała  zadania  statutowe  oraz  zadania  zlecone  w  zakresie:
	udzielania  konsultacji  podstawowym  jednostkom  służby  medycyny  pracy, 

wykonywania  kontroli  podstawowych  jednostek  służby  medycyny  pracy,
prowadzenia  podyplomowego  kształcenia  z  zakresu  medycyny  pracy,
prowadzenia  działalności orzeczniczej  w  zakresie  chorób  zawodowych,
rozpatrywania  odwołań  od  orzeczeń  lekarskich  wydawanych do celów  przewidzianych  w  Kodeksie  Pracy,
promowania działań z zakresu promocji zdrowia i udzielania pomocy 
 w  realizacji  tych  działań,
udzielania konsultacji i opiniowania spraw dotyczących organizacji 
i  funkcjonowania  opieki  zdrowotnej  nad  pracującymi,
prowadzenia  rejestrów  zgłoszeń  podjęcia  lub  zakończenia  działalności  lekarza  lub  pielęgniarki  wykonujących  zadania  z  zakresu  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej,
udzielania  świadczeń  zdrowotnych  uzupełniających  świadczenia  związane 
 z  działalnością  podstawowych  jednostek  służby  medycyny  pracy,
rozpatrywania  odwołań  od  orzeczeń  lekarskich  stwierdzających brak 
 lub  istnienie  przeciwwskazań   zdrowotnych  do  kierowania  pojazdami,
prowadzenia  działalności  konsultacyjnej,  diagnostycznej  i  leczniczej 
 w zakresie  patologii  zawodowej,
prowadzenia  ambulatoryjnej  rehabilitacji  leczniczej,  uzasadnionej  stwierdzoną  patologią  zawodową,
organizacji  wykonywania  zadań  służby  medycyny  pracy  wymienionych 
 w  art.  6  ust.  3  ustawy  o  służbie  medycyny  pracy,
sprawowania  profilaktycznej  opieki  w  odniesieniu  do  osób świadczących  pracę  w  czasie  odbywania  kary  pozbawienia  wolności  w  zakładach  karnych,  przebywania  w  aresztach  śledczych  lub  wykonujących  pracę  w  ramach  kary  ograniczenia  wolności,  jeżeli  obowiązek  objęcia  opieką  nie spoczywał 
 na  pracodawcy.
Nie zrealizowanie wydatków w planowanej wysokości spowodowane zostało mniejszą ilością osób diagnozowanych w instytutach medycyny pracy.
Rozdział  85153 - Zwalczanie  narkomanii
Na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2003-2005 wydatkowano 49.556,-zł, co stanowi 86,9% planu. 
	Środki w kwocie 42.792,-zł wydatkowano w formie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Wykaz udzielonych z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji 
na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki uzależnień przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania
Wykorzystana kwota w zł

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”

Dyżur profilaktyczny w punkcie konsultacyjnym
Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli.
Prowadzenie spotkań informacyjno - profilaktycznych dla rodziców nt. uzależnień.
3.000
1.500
1.500

Realizacja programu profilaktycznego w świetlicy środowiskowej
3.000

Program terapii ulicznej – neofita.
5.000

Organizacja Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii i innych akcji informacyjnych
„Jak im pomóc” program dla pracowników PCPR
5.000
3.000
Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana” Oddział Podkarpacki
Realizacja programu „Bądź ostrożny”
3.792
Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Polskiej
„ORDO EX CHAO”
Okręg Podkarpacki
Prowadzenie ośrodka dziennego dla młodzieży
3.000
Stowarzyszenie „Pomost”
Program profilaktyczny dla uczniów gimnazjum
2.000
„Via”
Katolickie Radio Rzeszów

„Narkotyki, Alkohol, Agresja” radiowy program profilaktyczno-edukacyjny
6.000


„Warto wiedzieć” program szkoleniowy-edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
3.000
Uczniowski Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
"Koszykówka Przeciwko Narkotykom"
3.000
Razem
42.792

	W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano szkolenie „Lokalna strategia przeciwdziałania narkomanii na terenie gmin i powiatów Województwa Podkarpackiego”. Szkolenie skierowane było do wytypowanych przez starostów, osób zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii na ich terenie. Koszt szkolenia: 6.764,- zł.

Nie wykorzystano kwoty 7.444 zł, z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu 
i dostarczeniu przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli raportu nt. Stanu lecznictwa odwykowego w 2003 r. na terenie Województwa Podkarpackiego. Zadanie to jest w trakcie realizacji w roku bieżącym.
Rozdział  85154  -  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi
Planowane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki w kwocie 1.457.290,- zł  wykonane zostały w wysokości 403.430,-zł tj. 27,7 %.
Środki w całości pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu i mogły być przeznaczone tylko na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację zadań ujętych 
w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na lata 2003-2005  z tego na:
1)	dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień 
oraz dokształcenie kadry w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie i Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnień w Stalowej Woli  - 92.914,-zł,
	dofinansowanie  organizacji pozarządowych w związku realizacją  zadań 
w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu –281.976,- zł,

Wykaz udzielonych dotacji w 2003 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu przedstawia poniższa tabela:
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania
Wykorzystana kwota  w zł
Fundacja „Nowe Życie”  z Rzeszowa dla: Ośrodek Rehabilitacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin „Feniks”
 w Rzeszowie
Organizacja wyjazdowego obozu terapeutyczno – rehabilitacyjnego
dla członków Ośrodka i ich rodzin
3.000
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP– upoważnienie dla: Placówka Opiekuńczo– Wychowawcza „Promyki Nadziei” w Dębicy
Realizacja programu profilaktyczno
– terapeutycznego w świetlicy
8.000
Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
1. Realizacja programu profilaktycznego „Żyj trzeźwo”  - Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
dla Osób Niesłyszących w Dębicy
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w środowisku inwalidów słuchu - Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
dla Osób Niesłyszących w Mielcu
3.000

4.000
Salezjański Ruch Troski o Młodzież „Saltrom” Oddział w Przemyślu
Realizacja programów profilaktycznych
w świetlicy środowiskowej dla dzieci
z rodzin patologicznych i  najuboższych
6.000
Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
„Arka” w Jaśle
Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin, propagowanie trzeźwego stylu życia
5.000
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” 
w Rzeszowie
Kontynuacja programu „Chrońmy młodość” – zapobieganie używaniu środków odurzających przez dzieci
i młodzież

8.000
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność
i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej
Uruchomienie świetlicy profilaktyczno
– wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

5.000
SALOS - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „DON BOSCO”
w Rzeszowie
1. Realizacja programu profilaktycznego poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne:
- „Mikołajkowy” Turniej Siatkówki
dla Młodzieży
2. Realizacja programu profilaktycznego poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne:
- Turniej Tenisa Stołowego i Piłkarzyków dla Dzieci i Młodzieży
2.000



1.000
„Rodzina Rodzin” Stowarzyszenie
 Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych 
z Rzeszowa
Realizacja programu „Bądźmy wolni od nałogów i zniewoleń”

3.000
Prowincja Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo III – go Zakonu św. Franciszka z siedzibą w Przemyślu
dla: Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, Katolicka Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Dom Bł. Matki Angeli” w Przemyślu
Realizacja programu profilaktyczno
– terapeutycznego w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej

3.000
Towarzystwo „ALTUM”  Bieszczadzki Oddział Regionalny
 w Ustrzykach Dolnych
Realizacja projektu „STOPER
– profilaktyka poprzez aktywność”

8.000
Towarzystwo „ALTUM” w Rzeszowie
Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki Patologii Społecznych wśród 
Dzieci i Młodzieży

8.000
Towarzystwo „ALTUM” Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie
Realizacja projektu „Niebieski Trolejbus” – Klub Młodzieżowy

7.000
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie” 
 z siedzibą w Przemyślu
Animacja środowiska lokalnego
poprzez formy profilaktyczne promujące pozytywne wartości, aktywny styl bycia

8.000
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała
	Oddział w Rzeszowie,

Dom dla dzieci w Łopuszce Małej,
Dom dla dzieci w Łopuszce Małej – filia w Dynowie,
Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Łańcucie
Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Przeworsku
Klub Profilaktyczno – wychowawczy w Łańcucie,
Ognisko wychowawcze „Nazaret” w Giedlarowej
Realizacja programu profilaktycznego „Poznaję siebie i odkrywam świat”.
Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Podróż ku dorosłości, czyli Dorotka i jej przyjaciele”.
Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Dom” oraz prowadzenie warsztatów teatralno – muzycznych.
Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”.
Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Podróż ku dorosłości,
czyli Dorotka i jej przyjaciele”.
Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej na agresję”.
Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Podróż ku dorosłości,
czyli Dorotka i jej przyjaciele”.
2.500

2.000


2.500



3.000

2.000


2.500

2.000
Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła z siedzibą w Miejscu Piastowym dla: Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”  w Widełce
Warsztaty terapeutyczne w Zakopanem
3.000
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej
Projekt liderów grupy
młodzieżowych – 2003

5.000
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej

1. Realizacja programu profilaktycznego
w świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią
2. Obozy terapeutyczne dla dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
5.000


5.000
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
Program terapeutyczny w grupie abstynenckiej „Przemiana”
8.000
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat” w Stalowej Woli
Wspieranie rozwoju programów profilaktycznych oraz monitoring stanu problemów alkoholowych w środowisku szkolnym w Stalowej Woli
7.026
Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości
w Przemyślu
1. Wdrażanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach
2. „Bez toastu” – regionalne czasopismo popularyzujące wiedzę w zakresie problemów alkoholowych
2.000


2.000
Klub Abstynenta „ALFA” z Przemyśla
Promocja trzeźwości w społeczeństwie wśród dzieci i młodzieży – obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym
4.000
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych
„Res – Gest” w Rzeszowie
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w środowisku inwalidów słuchu
5.000
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle
Kontynuacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych – „Stop dla alkoholu w waszej szkole”:
2.500
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych w  Grodzisku Dolnym
Warsztaty dla osób uzależnionych i doznających przemocy w rodzinie

2.500
Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. Ks. Bronisława Markiewicza w  Stalowej  Woli
„Pomaganie bez oporu” – program szkoleniowo – terapeutyczny dla dzieci, rodziców i wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych
10.000
Klub Abstynenta „Quo Vadis”
 w Rzeszowie
Promocja trzeźwości w społeczeństwie
- Organizacja imprezy „Dzień Dziecka”:
- Całodniowy Piknik Rodzinny z zabawą ogrodową dla dzieci
1.350
Stowarzyszenie Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie
 w Tarnobrzegu
Realizacja programu profilaktycznego w świetlicy środowiskowej dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych
7.000
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Warszawie – upoważnienie dla:
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy
 w Rzeszowie

1. Wdrożenie na terenie województwa podkarpackiego w liceach ogólnokształcących „Szkolnego programu edukacji antytoniowej dla licealistek”
2. Wdrożenie na terenie województwa podkarpackiego w różnych typach szkół, które nie przystąpiły do realizacji programu w roku 2002, szkolnych programów antytytoniowych opracowanych w Instytucie Matki
 i Dziecka w Warszawie
1.100




2.000
Caritas Diecezji Rzeszowskiej dla: Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg w Rzeszowie Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej
Realizacja programu edukacyjno – terapeutycznego dla ofiar przemocy (dorośli) i programu edukacyjno – terapeutycznego dla dzieci
8.000
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w.
 Św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli 
w Krośnie
Program pracy wychowawczo – terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
	rekolekcje wakacyjne,

szkolenie realizatorów


5.000
1.000
Caritas Archidiecezji Przemyskiej

1. Projekt pracy socjoterapeutycznej z grupą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 2003
2. Realizacja programu „Trzeźwi ku wolności” – kolonia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
5.000


5.000
Polskie Towarzystwo Penitencjarne
– Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego 
w Rzeszowie
Realizacja programu terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu

3.500
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji
Ogólnopolski Rajd Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „Roztocze 2003”
10.000
Jarosławska Fundacja
 "Pomocna Dłoń"
"Akcja propagandowo-uświadamiająca w zakresie zwalczania narkomanii, alkoholizmowi, włamaniu i kradzieży, molestowania seksualnego dzieci"
3.000
Chór "Ostrowia Regine Poloniae"
"Uzależnienia - Droga donikąd"
5.000
Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Doposażenie klubo-kawiarni w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny "Atlas"

3.000
Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Polskiej Ordo Ex Chao
Program Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Środków Psychoaktywnych "Zdążyć na Czas"


2.500
Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości"
"Moja mama i tata nie piją"
6.000
Polski Związek Głuchych-Koło Terenowe w Przemyślu
"Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych"

2.000
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Borowej
"Pożegnanie lata", "Żegnaj lato, rzuć nałogi mamo - tato"

3.500
Klub Abstynenta "Roztocze"
Dwudniowy turnus rekolekcyjno - terapeutyczny dla osób uzależnionych 
od alkoholu i współuzależnionych.
2.500
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES-Gest"
"Szkolenia instruktorów ds.. Rehabilitacji niesłyszących w zakresie profilaktyki alkoholowej"


5.000
Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
"Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w środowisku inwalidów słuchu"


4.000
Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego
Gminne Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży "Bądźmy Razem"

10.000
Olimpiady Specjalne - POLSKA
Jesienna runda profilaktyczna "Przez sport do zdrowia"

6.000
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo "Hiob"
"Rzeszowska Grupa Wolontariatu" - szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień dla wolontariuszy

5.000
Stowarzyszenie „POMOST”
Ochrona i wzrost świadomości młodzieży gimnazjalnej zagrożonej uzależnieniami

7.000
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego w Białobrzegach
Poza szkołą też zdrowo
9.000
Razem
281.976

zakup  sprzętu sportowego, który przeznaczony został na nagrody w konkursie profilaktycznym organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kuryłówka.-2.000,- zł,
współorganizację konferencji pod nazwą „Kształtowanie Polityki Bezpieczeństwa Lokalnego”  w ramach wzajemnej współpracy z policją  oraz  konferencji szkoleniowej dla pracowników samorządowych oraz pedagogów pt. „Profilaktyka w środowisku lokalnym”. Konferencja została zorganizowana we współpracy 
z Wojewodą Podkarpackim oraz Towarzystwem „Altum” z Rzeszowa  – 5.689,- zł,
dofinansowanie szkoleń w kwocie 12.133,-zł w tym:
	„Jesienne spotkanie Pełnomocników ds. realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” skierowane 
do pełnomocników z terenu całego województwa,
dla pracowników punktów konsultacyjnych pod nazwą „Punkt konsultacyjny – jako element systemu rozwiązywania problemów alkoholowych”. Zakres tematyczny szkolenia obejmował wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
dla lekarzy pierwszego kontaktu praktykujących na tereniach wiejskich 
i małych   ośrodkach miejskich z zakresu problemów alkoholowych -samorząd województwa skierował na przeszkolenie dwóch edukatorów. 
	druk  przekazanych  nieodpłatnie Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 50 tys. „Niebieskich kart”, czyli specjalnych dokumentów przeznaczonych 
do dokumentowania interwencji policji w rodzinie, w której miała miejsce przemoc-  8.718,- zł.
Nie wykorzystano środków z uwagi na:
	mniejsze niż planowano koszty szkoleń i konferencji dla pracowników punktów konsultacyjnych, członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 

mniejsze niż zakładano koszty realizacji programów profilaktycznych przez wojewódzkie ośrodki terapii uzależnień,
rozbieżności pomiędzy treścią wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe a wojewódzkim programem przeciwdziałania alkoholizmowi,
 nie przystąpienie do europejskiego programu naukowych badań ankietowych młodzieży ESPAD – instytucja badawcza.
Wszystkie niewydatkowane środki będą ujęte w planie wydatków na 2004 r. i po uszczegółowieniu programu wojewódzkiego zostaną w 2004 r. wydatkowane.
Rozdział  85156 - Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz  świadczenia  dla osób  nie  objętych  obowiązkiem  ubezpieczenia  zdrowotnego
Plan wydatków wynosił: 6.677,-zł, i został zrealizowany w 100,0 %. Środki pochodziły z budżetu państwa i zostały przeznaczone na uregulowanie składek 
na ubezpieczenie zdrowotne uczniów (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) w 8 jednostkach – ZSM w Przemyślu, Jaśle, Sanoku, Łańcucie, Stalowej Woli, MSZ w Rzeszowie, KN w Przemyślu 
i Tarnobrzegu. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto w 2003 roku średnio 17 uczniów.
Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne
Wydatki wykonano w wysokości 5.030.052,- zł, co stanowi 94,5 % założonego planu wydatków.
Na realizację staży podyplomowych pielęgniarek i położnych w 2003r. wydatkowano 1.671.182,-zł, natomiast na  realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów 3.358.870,- zł. Jest to zadanie rządowe finansowane z budżetu państwa.
Zawarto umowy z 41 zakładami opieki zdrowotnej w tym: 
	28 publicznymi  zakładami opieki zdrowotnej,

9 niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
4  indywidualnymi praktykami lekarskimi.
Środki nie zostały wykorzystane w planowanej wysokości z uwagi na: przebywanie stażystów na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, pobór  stażystów 
do wojska, niewykorzystaniem  w pełni ryczałtu przeznaczonego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stażu przez zakłady organizujące staż, niepodjęciem  stażu przez skierowanych stażystów, niższymi  niż planowano kosztami szkoleń.
Rozdział  85195  -  Pozostała  działalność  
Wydatki wykonano w wysokości 503.000,-zł  tj. 98,6 %. 
	Na zadania  w zakresie promocji i ochrony zdrowia z budżetu województwa wydatkowano  3.000,-zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie organizacji:

	I Polsko-Ukraińskiej Konferencji Pediatrów w Rzeszowie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Nr2 w Rzeszowie -   kwota 1.000,-zł,

III Międzynarodowej Podkarpackiej Konferencji Paliatywnej zorganizowanej 
w Przemyślu przez Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej „Palium” 
w Przemyślu -   kwota 1.000,- zł,
I-go Pikniku Promocji Karmienia Piersią w Rzeszowie zorganizowanego przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie -  kwota 1.000,-zł.
	Wydatki  inwestycyjne  stanowią  środki z budżetu państwa przeznaczone  
na dofinansowanie  budowy  Ośrodka  Rehabilitacyjno – Edukacyjnego  
dla  Dzieci  i  Młodzieży  w  Rzeszowie  realizowanego  przez  Fundację  CARITAS  na  Rzecz   w/w  Ośrodka  -  kwota  500.000 zł (ze środków CARITAS wydatkowano 300.000,- zł). Wartość  kosztorysowa  zadania  -  20.000 tys. zł.  Termin  zakończenia  budowy  zaplanowano  na  2005 r.  Zakres rzeczowy  zadania  w  2003 r  obejmował  wykonanie  dachu  z  odprowadzeniem  wód  opadowych  z  połaci  dachu,  kanalizację  deszczową,  rozpoczęcie  robót  instalacji  wewnętrznych,  stolarkę  wewnętrzną  oraz  dokumentację  techniczną.


DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej
Plan wydatków wynosił: 100.000,-zł, i został zrealizowany w 100,0 %. Środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i zostały przeznaczone na realizację zadania kontraktowego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej 
im. Ks. Borowiusza w Cmolasie”. W ramach tej kwoty sfinansowano zakup i montaż stolarki okiennej. 
Rozdział 85317 – Regionalne ośrodki polityki społecznej
Plan wydatków w kwocie 497.770,- zł wykonany został w wysokości 460.828,- zł,
 tj. 92,6 %. Powyższa kwota została przeznaczona na:
	szkolenia – warsztaty na temat: „Stres w pracy – profilaktyka wypalenia zawodowego oraz pomoc w kryzysie”, Praca z klientem trudnym”, „Dziecko krzywdzone, Agresja i przemoc wobec dziecka” - 20.028,- zł,

uroczystą Eliminację Województwa  do III Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych ALBERTIANA 2003 organizowana przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Jarosławiu – 600,- zł,
Festiwal Twórczości Teatralnej i Artystycznej „I  ja potrafię być aktorem”  zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej 
w Rzeszowie – 2.000,- zł,
	zakup słodyczy dla dzieci w Domu Dziecka przy ul. Nizinnej w Rzeszowie z okazji „Dnia Dziecka”  – 379,- zł,
	szkolenie dla pracowników placówek pomocy społecznej w zakresie „Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach” przeprowadzone przez Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych  w Rzeszowie – 7.200,- zł,
dotację dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych na szkolenie 
nt. „Pozyskiwanie Funduszy przez organizacje pozarządowe”– 10.000,- zł,
dotacje celowe udzielone z budżetu województwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie: 420.621,- zł. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji, jak też dotowanych zadań, przedstawiono poniżej:






WOJEWÓDZKI PROGRAM NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU NA LATA 2003 – 2006.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

kwota
1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Gminy Kamień w Kamieniu
36-053 Kamień 287
Realizacja projektu
„Z osobami niepełnosprawnymi na co dzień”.

4.000
2.Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości”
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 18
35 – 328 Rzeszów
Realizacja projektu „Tęczowa zabawa” – przegląd dziecięcej twórczości artystycznej.

4.000
3. Zgromadzenie Sióstr 
Opatrzności Bożej w Przemyślu 
ul. Krasińskiego 33
37 – 700 Przemyśl
z upoważnienia którego działa Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Łące 260 prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Łące
36 – 004 Łąka 260
Dofinansowanie wyposażenia pralni w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Łące.



7.000
4. Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego
ul. Milenijna 152
36-021 Budziwój
Młodzieżowa Szkoła Liderów pracy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 
i prowadzenie kampanii informacyjnej „Niepełnosprawność w Polsce a Unia Europejska”.


5.000

5.  Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego
ul. Milenijna 152
36-021 Budziwój
Gminne Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży „Bądźmy razem”.



16.000

6. Stowarzyszenie „Tak Życiu”
ul. Kraszewskiego 2/18
35-959 Rzeszów
Pomoc w pokonywaniu barier komunikacyjnych, rehabilitacja społeczna, terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

10.000

7.Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej
ul. Artylerzystów 7
35-303 Rzeszów
Przegląd Jasełek przygotowanych przez osoby niepełnosprawne 
z terenu Województwa Podkarpackiego.


5.000
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą przy ZMTPD Rzeszów
2003 Rok Osób Niepełnosprawnych, Światowy Dzień Chorego na Cukrzycę 
i Mikołajki u dzieci chorych na cukrzycę realizowane przez Koło Przyjaciół Dzieci
 z Cukrzycą przy Zarządzie Miejskim TPD
 z Siedzibą Koła w Rzeszowie.

6.000
9. Polski Związek Głuchych
Oddział Podkarpacki 
w Rzeszowie
ul. Sobieskiego 3
35-002 Rzeszów
Poprawa Standardu 
i Rozwój Usług Socjalnych Świadczonych dla Osób Niepełnosprawnych.


8.000
10.Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane 
ul. Lubelska 13
35-241 Rzeszów
Wyjazd integracyjny członków Klubu SM na rehabilitację.

3.500
11. Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki
ul. Plac Dworcowy 2
35-201 Rzeszów
Szkolenie niepełnosprawnych dzieci, młodzieży ich opiekunów oraz dorosłych.

7.000
12. Caritas Diecezji Rzeszowskiej
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
Integracyjne spotkanie świąteczne środowiska osób niepełnosprawnych.

1.400
13. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
w Głogowie Małopolskim
ul. 11-go Maja 
36-060 Głogów Małopolski
Stworzenie świetlicy integracyjnej z punktem rehabilitacji.

4.000
14.Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
i Autystycznych „Promyk Słońca” w Rzeszowie
ul. Starzyńskiego 19
35-508 Rzeszów
Organizowanie
i Prowadzenie Szkoleń dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych z Zakresu Edukacji, Terapii i Rehabilitacji tych Dzieci w Środowisku Rodziny.

3.500
15.Stowarzyszenie – Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki” Przy Podkarpackim Ośrodku 
Onkologicznym w Brzozowie
ul. Ks. J. Bielawskiego 12
36-200 Brzozów

Projekt pn. Terapia / Rehabilitacja.


3.000
16.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Głogowa 2b
02-639 Warszawa
Koło w Sędziszowie Młp.
ul. Kościuszki 20
39 – 120 Sędziszów Młp.
Klub Aktywności Społecznej – Formą Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Ich Rodzin - Projekt realizowany przez PSOUU Koło 
w Sędziszowie Młp.

20.000
17. Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych
i Potrzebujących Pomocy Im. Matki Teresy w Żołyni ul. Górska 8
37-110 Żołynia
Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych zakładu oraz mieszkańców Gminy Żołynia.

3.721
18. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Głogowa 2b
02 – 639 Warszawa
Koło w Sanoku
Projekt pn. „Hipoterapia 
i integracja” realizowany przez Koło PSOUU w Sanoku.

3.000
22. Polski Związek Głuchych
Oddział Podkarpacki  
w Rzeszowie
ul. Sobieskiego 3
35 – 002 Rzeszów
Polski Związek Głuchych - Koło Terenowe
ul. Franciszkańska 4
38-500 Sanok
Realizacja projektu „Wróżby i Zabawy Andrzejkowe przez Koło Terenowe PZG 
w Sanoku.

3.500
23. Parafia Rzymsko – Katolicka
Przemienienia Pańskiego
ul. Grzegorza z Sanoka 5
38 – 500 Sanok
Rekolekcje dla Głuchoniemych okręgu bieszczadzkiego.

3.000
25.Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „Amazonka”
ul. Dmowskiego 1
37 – 450 Stalowa Wola 
Wyrównanie poziomu życia społecznego kobiet  po mastektomii.

5.000
26.Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” 
w Nowej Sarzynie
ul. Azalii Pontyjskiej 9
37 – 310 Nowa Sarzyna  
Projekt „Pożegnanie wakacji, lata – bawmy się razem”.

4.000
27.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie
ul. Powstańców Śląskich 16
38-400 Krosno
Program pn.  „Otwórzmy Przed Nimi Życie” - Poprawa jakości świadczonych usług terapeutycznych w Dziennym Centrum Aktywności poprzez wyposażenie placówki w sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny.

10.000
28.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie
ul. Powstańców Śląskich 16
38-400 Krosno
Program pn. „Otwórzmy Przed Nimi Życie” - Poprawa jakości świadczonych usług socjalnych poprzez wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego w punkcie interwencji kryzysowej PSOUU.

6.000
29.Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas
Cmolas 269A
36-105 Cmolas
Projekt „Pływalnia dla niepełnosprawnych”.

12.000
30.Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN
ul. Czarnieckiego 27
37-700 Przemyśl
Rozwój Sprawności Komunikowania się Osób Niesłyszących w Ramach Realizacji Programów – „Komputer Oknem na Świat”, „Rozwój Sprawności Językowej”.

12.000
31.Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN
ul. Czarnieckiego 27
37-700 Przemyśl
„Poznaję Świat” – Program Turystyczno – Krajoznawczy.

8.000
32.Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział 
w Przemyślu
ul. Barska 15
37-700 Przemyśl
Prowadzenie świetlicy rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.


3.000
33. Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. Franciszka Chrapkiewicza – Chapeville’a w Strzyżowie
ul. Łukasiewicza 10 
38-100 Strzyżów
„Kolorowe Spotkania” zapobieganie ryzyku wykluczania społecznego dzieci i młodzieży ze środowisk niewydolnych wychowawczo.


3.000
34.Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
ul. Jana Pawła II 32
37-500 Jarosław
Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Jarosławskim.



3.000
35.Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”
ul. Konopnickiej 34 B
38-200 Jasło
Ogólnopolska Akcja Charytatywna – Własny Tornister Bez Barier.

20.000

RAZEM

206.621

Ochrona macierzyństwa i pomoc dzieciom zagrożonym patologiami 
społecznymi na 2003 rok

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

kwota
1.CARITAS Diecezji Rzeszowskiej 
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów

Częściowe zmniejszenie ubóstwa, pomoc dzieciom zagrożonym patologiami, stworzenie godziwych warunków materialnych przez Parafialny Zespół „CARITAS” OO. Bernardyni w Rzeszowie.

2.500
2.Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU”
ul. Kraszewskiego 2
35-959 Rzeszów
Prowadzenie Ośrodka „Dom Matki i Dziecka” w Bonarówce.


8.000
3.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 
ul.3-go Maja 26
35-030 Rzeszów
Prowadzenie świetlicy środowiskowej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie


3.000

4. Fundacja „NOWE ŻYCIE”
Al. J. Piłsudskiego 8-10
35-074 Rzeszów
Świetlica z pracownią zajęciową dla dzieci zagrożonych patologiami, z rodzin biednych 
i zaniedbanych.

2.500
5.CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
2 projekty
1.Kolonia dla dzieci z terenu Rzeszowa w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Myczkowcach.

2.Cotygodniowe cykliczne spotkania dla rodzin biednych i wielodzietnych.

8.000


5.000
6.Stowarzyszenie B-4
ul. Osmeckiego 51
35-506 Rzeszów
Program profilaktyczno-wychowawczy: „UCZMY SIĘ RAZEM”


8.000
7.”RODZINA RODZIN” Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych
ul. Targowa 9B
35-064 Rzeszów
Pomoc rodzinom najuboższym oraz zorganizowanie wypoczynku letniego.

2.500
8.Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” 
w Lipniku Oddział w Rzeszowie
ul. Grodzisko 3
35-060 Rzeszów
Zorganizowanie kolonii 
w Lipniku oraz półkolonii w świetlicy dla dzieci i młodzieży.

3.000
9.Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”
ul. Hetmańska 9p.315
35-045 Rzeszów

3 projekty



1.Program terapeutyczno –integracyjny „POMOCNA DŁOŃ” dla świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.

 2.Program współpracy gimnazjów i świetlic w organizowaniu zintegrowanych działań wychowawczych, pomocowych i aktywizacyjnych „SZANSA W AKTYWNOŚCI” dla młodzieży zaniedbanej i zagrożonej patologiami społecznymi.

3.Program terapeutyczny „MAM WIĘC DAJĘ” dla rodzin w kryzysie oraz dzieci i młodzieży, rodziców i wolontariuszy z terenów wiejskich.


5.000




8.000



5.000
10.Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła
ul. Ks. B. Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
Niesienie pomocy w wychowywaniu i opiece nad dziećmi oraz młodzieżą, zagrożonymi patologiami społecznymi i uzależnionymi przez Zgromadzenie Sióstr Św. M. Archanioła w Katolickiej Placówce Wychowawczej „NASZ DOM” w Miejscu Piastowym.

3.000
11.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
Kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych prowadzone przez Oddział Okręgowy TPD w Krośnie.

5.000
12.Stowarzyszenie Na Rzecz  Promocji i Rozwoju Regionu Podkarpacie
ul. Słowackiego 4
38-400 Krosno
Piknik integracyjny p.n. RADOŚĆ DZIECIOM.

3.000
13. Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła
ul. Ks. B. Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
Całodobowa socjalizacja opiekuńczo – wychowawcza dzieci i młodzieży prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. M. Archanioła w Katolickiej Placówce Wychowawczej „NASZ DOM” w Jaśle.

2.500
14.Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE” 
ul.Kościuszki 15
37-700 Przemyśl

2 projekty
1.Oddziaływania wychowawcze w integracji ze środowiskiem lokalnym prowadzone przez świetlicę o profilu socjoterapeutycznym w Radymnie.

2.Oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy o profilu socjoterapeutycznym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.


3.000



3.000
15.Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
ul. Barska 15
37-700 Przemyśl
Turnus socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

5.000
16.CARITAS Archidiecezji Przemyskiej
ul. Grodzka 11
37-700 Przemyśl
Funkcjonowanie Domu Matki i Dziecka w Przemyślu

4.000
17.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu i miasta Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa przez Oddział Okręgowy TPD w Przemyślu.

5.000
18.Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMPNP
ul. Kapitulna 5
37-700 Przemyśl
Polepszenie warunków socjalno-bytowych podopiecznych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek NMPNP.

2.500
19.Jarosławska Fundacja „POMOCNA DŁOŃ”
ul. Spytka 5/4
37-500 Jarosław
Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, zakup wyprawek szkolnych.

3.000
20.Stowarzyszenie RODZINA KOLPINGA
ul. 3-go Maja 49
37-500 Jarosław
Prowadzenie świetlicy środowiskowej, profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i integrowanie ich z dziećmi i młodzieżą z rodzin „zdrowych”.

4.000
21. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMPNP
ul. Kapitulna 5
37-700 Przemyśl 
Polepszenie warunków socjalno-bytowych wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek NMPNP.

2.500
22. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej
ul.3-go Maja 26
35-030 Rzeszów
Utworzenie świetlicy środowiskowej w celu pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Ropczyce przy Kole Parafialnym w Ropczycach.

2.000
23.CARITAS Diecezji Tarnowskiej
ul. Mościckiego 7
33-100 Tarnów
Funkcjonowanie Świetlicy „NAZARET” prowadzonej przez CARITAS Diecezji Tarnowskiej – Oddział Parafii Św. Jadwigi w Dębicy.

4.000
24.Stowarzyszenie Osób Działających w Zakresie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM”
ul. Mościckiego 26
39-200 Dębica
Systemowa pomoc samotnym matkom i ich dzieciom – program „Samotne macierzyństwo-bezpieczne dzieciństwo”.

3.000
25.Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP
ul. E. Bojanowskiego 8-10
39-200 Dębica
Działalność opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyczno-terapeutyczna prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „PROMYKI NADZIEI” w Dębicy. 

4.000
26.Polski Komitet Pomocy Społecznej-Rada Naczelna
ul. Wiejska 18 / 20
00-490 Warszawa
Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przez PKPS – Zarząd Miejsko Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej.

4.000
27.Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM”
ul. Ofiar Katynia 57
37-450 Stalowa Wola
Realizacja projektu „Ratować Nadzieję II”.

4.000
28.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej
ul. Mariacka 8
27-600 Sandomierz
Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy w Radymnie dla dzieci i młodzieży z rodzin najubozszych i zagrożonych patologią społeczna prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej – Koło przy Parafii p.w. MBNP w Tarnobrzegu.

3.000
29.Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” 
 w Lipniku zs Łopuszka Mała 13
37-220 Kańczuga

3 projekty
1. Zapewnienie dzieciom z rodzin patologicznych wypoczynku wakacyjnego na turnusach kolonijnych-4 turnusy.

2.Stwarzanie dzieciom z rodzin patologicznych-uzdolnionych muzycznie-dogodnych warunków do kontaktu z muzyką i rozwijania muzycznych uzdolnień-warsztaty muzyczne.

3.Pomoc w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych oraz stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień.

4.000



2.000





4.000
30.Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej
ul. Św. M. Archanioła 3
35-303 Rzeszów
Realizacja projektu „Akademia kulinarna malucha” przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Św. Stanisława BM w Jaśle.

4.000
31.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej
ul. Bema 14
33-100 Tarnów
Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci z rodzin najuboższych (Mielec) przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej-Oddział Parafialny MBNP w Mielcu

4.000
RAZEM
148.000

ŁAGODZENIE SKUTKÓW UBÓSTWA I TWORZENIE WARUNKÓW WYJŚCIA 
Z TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH W 2003 ROK

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

kwota
1.Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów

2 projekty
1. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet.


2.Schronisko dla bezdomnych mężczyzn i kuchnia dla ubogich.

4.000


8.000
2.Fundacja „Bliźniemu swemu...” na rzecz Towarzystwa Pomocy 
Im. Św. Brata Alberta
ul. Kopernika 18A
35-002 Rzeszów
Zorganizowanie wystawy – Aukcji „Bliźniemu swemu...” w celu zgromadzenia pieniędzy na rzecz Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta.

8.000
3.Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta
ul. Plac Solny 14a
50-062 Wrocław
Pomoc bezdomnym, samotnym, uzależnionym w trudnej sytuacji materialnej w Kole Jarosławskim.

5.000
4. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta
ul. Plac Solny 14a
50-062 Wrocław
Działalność schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Kole Sanockim.

4.000
5. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta
ul. Plac Solny 14a
50-062 Wrocław
Działalność schroniska dla bezdomnych w Kole Mieleckim

4.000
6.CARITAS Diecezji Tarnowskiej
ul. Mościckiego 7
33-100 Tarnów
Pomoc osobom samotnym, biednym, bezrobotnym i rodzinom wielodzietnym ze środowisk zagrożonych ubóstwem przez Caritas Diecezji Tarnowskiej – Oddział przy Parafii MBNP w Mielcu.

5.000
7. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta
ul. Plac Solny 14a
50-062 Wrocław
Pomoc osobom bezdomnym 
i ubogim z terenu miasta Krosna 
i okolic w Kole Krośnieńskim.

5.000

8.Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Im. Matki Teresy
ul. Górska 8 37-110 Żołynia
Doposażenie kuchni i jadalni służącej przygotowywaniu posiłków dla biednych 
i samotnych z Gminy Żołynia.

2.000
9. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta
ul. Plac Solny 14a
50-062 Wrocław
Funkcjonowanie jadłodajni albertyńskiej przy Kole Łańcuckim.

5.000
10. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta
ul. Plac Solny 14a
50-062 Wrocław
Stworzenie odpowiednich warunków socjalno-bytowych dla bezdomnych zgłaszających się do schroniska przy Kole Przemyskim.

5.000
11.CARITAS Archidiecezji Przemyskij
ul. Grodzka 11
37-700 Przemyśl
Kreowanie rozwiązań pomocy doraźnej oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych zagrożonych marginalizacją.

5.000
12.Stowarzyszenie Osób Działających w Zakresie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM”
ul. Mościckiego 26
39-200 Dębica
Utworzenie Placówki Społecznej „SZANSA” działającej na rzecz bezdomnych, długotrwale bezrobotnych.

3.000
13.CARITAS Diecezji Rzeszowskiej
ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów
Prowadzenie dożywiania dla dzieci przez Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” w Nowym Żmigrodzie.

3.000
RAZEM
66.000
 
Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy
Planowane wydatki w wysokości 2.997.217,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.989.065,- zł tj. 99,7 % i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 
z dotacji z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Środki przeznaczone zostały na:
1)	Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.338.365,- zł.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2003 r. wynosiło 101 osób.
2)	Pozostałe wydatki bieżące  w kwocie 644.775,- zł  w tym na:
	zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 166.822,- zł,

wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz działalnością WUP w kwocie: 280.822,- zł z tego: 
	czynsze – 24.624,- zł,

dozór obiektów – 25.149,- zł, 
utrzymanie czystości – 31.365,- zł, 
usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 122.870,- zł, 
usługi bankowe – 4.314,- zł, 
opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę – 72.500,- zł.
	delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 38.451,- zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.611,- zł,
szkolenia pracowników – 3.440,- zł,
opłaty za trwały zarząd, podatek od nieruchomości -  9.240,- zł,
zakup usług remontowych – 18.151,- zł,
utrzymanie samochodów służbowych – 40.557,- zł,
pozostałe wydatki – 42.681,- zł.
	Wydatki majątkowe w kwocie: 5.925,- zł, przeznaczono na zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Planowane wydatki w kwocie: 8.865,- zł obejmowały środki zwrócone 
do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 
Zwrotu środków na rachunek samorządu województwa dokonali beneficjenci programu „Wyrównywanie szans” oraz Komponentu B1, którzy niesłusznie pobrali dotację.
W związku z tym, że zadania finansowane były z budżetu państwa to środki zwrócone przez beneficjentów podlegają zwrotowi do Wojewody. 

DZIAŁ  854 – EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu wydatków wyniosło: 1.295.658,- zł, co stanowi 100,0 % planu.
W ramach rozdziału 85410 ”Internaty i bursy szkolne” finansowane było prowadzenie 4 internatów.
Z internatów korzystało 245 uczniów.
Średnie zatrudnienie w jednostkach wyniosło ogółem 40,0 etatu, w tym10,8 etatu 
to pracownicy pedagogiczni, a 29,2 pracownicy niepedagogiczni. 
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2003r. wyniósł 38,8 w tym 11,0 etatu 
to pracownicy pedagogiczni, a 27,8 pracownicy niepedagogiczni
Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2003 r. wyniósł 441,-zł, 
a roczny koszt 5.288,- zł.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW 
W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Nazwa  jednostki
Plan 
ogółem
Wykonanie  
ogółem
wydatki bieżące, w tym:
Wydatki  
majątkowe



Wynagrodzenia 
i  pochodne 
Pozostałe  
wydatki  
bieżące 
Remonty

Zespół  Szkół  Medycznych  
w  Przemyślu
554 191
554 158
466 562
87 596
0
0
Zespół  Szkół  Medycznych  
w  Jaśle
218 898
218 898
187 908
30 990
0
0
Zespół  Szkół  Medycznych  
w  Stalowej  Woli
4 253
4 253
0
4 253
0
0
Medyczne  Studium  Zawodowe  
w  Rzeszowie
518 363
518 349
454 782
63 567
0
0
Razem
1 295 705
1 295 658
1 109 252
186 406
0
0

W ramach wydatków pozapłacowych finansowano koszty utrzymania budynków internatów oraz wypłatę 3 zasiłków z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na kwotę ogółem 912,-zł.

DZIAŁ  900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Planowane wydatki w wysokości  300.000,- zł, zrealizowano w kwocie 274.842,-zł 
tj. 91,6 % planu. Środki przeznaczone zostały na realizację opracowania „Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego i prognozą oddziaływania  na środowisko”. 
1)	Wydatki bieżące w kwocie    121.271,- zł  dotyczyły:		
	zakupu materiałów do wykonania opracowania - 24.536,- zł,

zakupu niezbędnego oprogramowania do projektowania - 38.100,-zł,
	opłat internetowych - 19.950,-zł,
	publikacji opracowania w formie książkowej ( 270 egzemplarzy )  - 24.000,- zł,
	usług poligraficznych -   3.128,-zł,
	wykonania  opracowania z zakresu odpadów niebezpiecznych  -  7.057,- zł,
	wykonania koreferatu całego opracowania - 4.500,-zł.
2)	Wydatki majątkowe  w kwocie  153.571,-zł  dotyczyły zakupu: specjalistycznego oprogramowania MAP-INFO do opracowywania map,  sprzętu komputerowego, drukarki, projektora NEC,  klimatyzacji. Zakupiony sprzęt służył do wykonania opracowania jak również będzie wykorzystywany przez samorząd województwa do kontynuacji prac związanych z realizacją tego zadania.
Zaplanowana w budżecie województwa kwota 20.000,-zł, jako wkład własny samorządu w realizację programu Województwa Baza Gospodarki Odpadami 
nie została wydatkowana z uwagi na to, że program został przekazany przez Ministerstwo Środowiska w 2004 r.

DZIAŁ 921  - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Z planowanej kwoty: 32.376.876,- zł wydatki na działalność kulturalną wyniosły 
31.348.840,- zł  tj. 96,8 % z tego:
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla 13 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa stanowiła kwotę: 24.335.738,- zł
 i obejmowała:
	środki własne województwa – 21.250.476,- zł,

środki z budżetu państwa na zadania własne związane z prowadzeniem  instytucji kultury  przejętych z dnie 1 stycznia 1999 r. – 1.780.043,- zł,
środki Miasta Rzeszowa – 1.231.000,- zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
środki Powiatu Rzeszowskiego – 50.000,- zł przeznaczone dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, 
środki z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 24.219,- zł, w tym dla:
	Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na zadanie pn. „Międzynarodowe Trienale Malarstwa Euroregionu Karpaty „SrebrnyCzworokąt” – Przemyśl 2003”  – 10.000,- zł,
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania 
pn. „Światowe Spotkania Teatrów Polonijnych” – 14.219,- zł,

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
Lp.
Nazwa jednostki
Dział
Rozdział
Środki przekazane





1.
Muzeum Zamek w Łańcucie
921
92118
4 255 675
2.
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

92118
1 435 435
3.
Muzeum Podkarpackie w Krośnie

92118
1 032 758
4.
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

92118
949 163
5.
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej  w  Przemyślu

92118
1 587 735
6.
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

92118
1 695 507
 
razem: Muzea

92118
10 956 273
7. 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

92109
1 889 719
8.
Centrum Kulturalne w Przemyślu

92109
1 230 041
 
razem: Domy kultury

92109
3 119 760
9.
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

92114
706 950
10.
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

92110
283 109
11.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie

92116
3 769 894
12.
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie

92106
2 537 786
13. 
Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie

92108
2 961 966
 
Razem: Instytucje kultury
 
 
24 335 738

	Wydatki majątkowe na dofinansowanie prowadzonych przez instytucje kultury prac inwestycyjnych: w kwocie: 5.097.032,- zł, w tym: 

	w rozdziale 92118 - Muzea  w kwocie: 4.958.635,- zł dla:

a) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 80.000,- zł na dokończenie  sieci hydrantowej zabezpieczenia p.poż Parku Etnograficznego,
	Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 58.635,- zł na zakup ziemi 
dla potrzeb tworzonego skansenu archeologicznego w Trzcinicy,

Muzeum Zamek w Łańcucie - 120.000,- zł  na zakup szafy archiwalnej 
oraz wymiany instalacji elektrycznej w budynku Zamku,
	Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - 4.700.000,- zł 
na zadanie kontraktowe pn. „Wsparcie Rewitalizacji Starówki w Przemyślu” w tym:

	3 500 000, zł z budżetu państwa
	1.200.000,- zł z budżetu województwa podkarpackiego. Zgodnie 
z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2003 r. kwota: 260.000,- zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających i przekazana na wyodrębniony rachunek 
do wykorzystania w 2004 r.

	w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie: 138.397,- zł dla Filharmonii  im. A. Malawskiego w Rzeszowie na kontynuację prac modernizacyjnych toalet dla publiczności,
	w rozdziale 92118 - Muzea  wydatkowano kwotę 20.000,- zł tytułem odszkodowania za nie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej,
	w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę: 406.938,- zł co stanowi 96,8 % planu. W ramach realizacji zapisu ustawowego, nakładającego na   samorząd wojewódzki obowiązek sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną na terenie województwa, dotowano organizacje pozarządowe oraz inne podmioty spoza sektora finansów publicznych, wspierając finansowo podejmowane przez nie cenne, prestiżowe inicjatywy kulturalne, związane z realizacją zadań samorządu wojewódzkiego. 

W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki:
	dotacja na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego 
w kwocie: 50.947,- zł. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy finansowej na bieżące zadania własne w dziedzinie kultury 
i sztuki przedstawiono poniżej:

Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania
Kwota
1
Miasto USTRZYKI DOLNE
V Jarmark Folkowy "Bojkowiana"
1 000
2
Powiat PRZEWORSK
III Weekend Kultury Przeworskiej
947
3
Gmina LEŻAJSK
"Włościańskie Jadło"
1 000
4
Miasto MIELEC
VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Mielcu
3 000
5
Gmina CHORKÓWKA
"Biesiada Karpacka"
1 000
6
Gmina MAJDAN KRÓLEWSKI
Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej "Sławię Cię Ziemio Ojczysta Pieśnią i Piosenką"
1 000
7
Gmina DUBIECKO
Dni Kultury Etnicznej - Grecka Muzyka i Zwyczaje
1 000
8
Powiat DĘBICA
Dni Sztuki - Dębica 2003
2 000
9
Miasto JAROSŁAW
X Jubileuszowy Jarmark Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych "Jarosław 2003"
1 000
10
Miasto TARNOBRZEG
VIII Edycja Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces"
3 000


XXV Barbórkowa Drama Teatralna
1 000


VI Ogólnopolski Plener Wikliniarski "Tarnobrzeg 2003"
500
11
Gmina ZARSZYN
Podkarpacka Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich
1 000
12
Miasto BRZOZÓW
XIII Warsztaty Jazzowe - Brzozów 2003
1 000
13
Miasto STALOWA WOLA
V Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych Zespołów Folkolorystycznych "Lasowiaczek 2003"
1 000


Wystawa monograficzna "OLGA BOZNAŃSKA 1865 - 1940"
500
14
Gmina KAMIEŃ
XIII Ogólnopolski Konkurs Muzykujących na Harmonijkach Ustnych "HAKAM 2003"
1 000
15
Miasto STRZYŻÓW
32 Podkarpacki Przegląd Teatrów Dziecięcych
1 000
16
Gmina CZARNA
IV Ogólnopolskie Warsztaty Gancarskie
1 000
17
Gmina RADOMYŚL WIELKI
VIII Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego - Radomyśl Wielki 2003
1 000
18
Miasto LEŻAJSK
XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku
1 000
19
Miasto i Gmina BARANÓW SANDOMIERSKI
Ogólnopolski Festiwal "Dziecko w Folklorze"
1 000
20
Miasto i Gmina SĘDZISZÓW MŁP.
Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej "Sędziszów Młp. 2003"
1 000
21
Miasto SANOK
Festiwal im. Adama Didura
3 000
22
Powiat KROSNO
Obchody jubileuszowe 100 - lecia Daru Narodowego dla Marii Konopnickiej (1903 - 2003)
20 000
23
Gmina KORCZYNA
X Korczyńskie Spotkania z Aleksandrem Fredrą
1 000
RAZEM:
50 947

2)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 9.000,- zł. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji, jak też dotowanych zadań, przedstawiono poniżej: 
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania
Kwota
1.
Fundacja Pro Academia Narolense WARSZAWA
Cesarsko - Królewski Jarmark Galicyjski Narol 2003
2 000


Koncert "Cztery Pory Roku" A. Vivaldiego
2 000
2.
Fundacja Szkolnictwa Muzycznego RZESZÓW
I Podkarpacki Konkurs Muzyki Kameralnej
2 000


"Wieczory Organowe"
1 000
3.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej STRZYŻÓW
XIII Dziecięcy Festiwal Piosenki
2 000
Razem:
9 000

3)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 217.391,- zł. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji, jak też dotowanych zadań, przedstawiono poniżej: 
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania
Kwota
1
Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne RZESZÓW
Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 
2 000


Wydanie pisma muzyczno - literackiego "Kamerton"
7 000


VII Międzynarodowa Sesja Naukowa "Musica Galicjana"pt. "Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko - ukraińskich"
1 900
2
Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu JAROSŁAW
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni"
10 000
3
Stowarzyszenie Przyjaciół Rewii Tanecznej "Estradka Uszatka" RZESZÓW
"W tanecznym kręgu"- propagowanie kultury polskiej za granicą ze szczególnym uwzględnieniem folkloru rzeszowskiego
3 000
4
Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików RZESZÓW
Okręgowa wystawa malarstwa i grafiki p.n. "POSTAWY"
1 000
5
Regionalne Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej w IWONICZU ZDROJU
19 Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA 2003
3 000
6
Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco - Męski RZESZÓW
Ogólnopolski III kongres chórów chłopięco - męskich "Pueri Cantores" w Poznaniu
1 000


Ogólnopolski Konkurs Chórów Acapella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy
1 000
7
Towarzystwo Kultury Chrześcijańskiej "LOGOS" NISKO 
XI Tydzień Kultury Bliblijnej
1 000
8
Stalowowolskie Towarzystwo Kulturalne STALOWA WOLA
II Międzynarodowy plener Malarsko - Fotograficzny Stalowa Wola 2003
1 000
9
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych RZESZÓW
VII Dni Kultury Marynistycznej
1 000
10
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu PRZEMYŚL
Publikacja "Rocznik Przemyski", t. 39 zeszyty Literatura i Język, Historia, Archeologia, Nauki Przyrodnicze
3 000
11
Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM" PRZEMYŚL
IV Przemyska Wiosna Fredrowska
5 000
12
Stowarzyszenie inicjatyw Kulturalno - Ekologicznych "ANIMARE" w ŁĘKACH DUKIELSKICH
Warsztaty Batikowe
500
13
Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Podkarpackiego RZESZÓW
Międzywojewódzki Plener Malarski Głuchych
1 500
14
Stowarzyszenie Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych "MYTUSA" PRZEMYŚL
VIII Międzynarodowy kurs interpretacji muzyki wokalnej
2 000


V Międzynarodowy Festiwal "Prezentacje Kultur Pogranicza"
3 000
15
Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej w RUDNIKU NAD SANEM
Międzynarodowy Plener Wikliny Artystycznej
2 000
16
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie RZESZÓW
VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej "Cantate Deo"
3 000


XII Koncert "Alleluja"
1 000


Ogólnopolski Turniej Orkiestr Dętych
2 000
17
Towarzystwo Muzyczne Przemyśl PRZEMYŚL
XX Przemyska Jesień Muzyczna
7 000
18
Stowarzyszenie Naukowe Archoelogów Polskich Oddział w RZESZOWIE
Organizacja XIX Międzynarodowej Konferencji Archeologicznej pt. "Badania wykopaliskowe prowadzone w 2002 r. w płd. - wsch. Polsce wsch. Słowacji i zach. Ukrainy
2 000
19
Towarzystwo Miłośników Tańca w Boguchwale BOGUCHWAŁA
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Dżet 2003
1 000
20
Towarzystwo Operowe i Teatralne w Krośnie KROSNO
VI Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie i Festiwal Operowy  Krosno - Iwonicz Zdrój 2003
10 000
21
Stowarzyszenie Folklorystyczne Majdaniarze w NOWEJ SARZYNIE
IX Międzynarodowe Spotkania Poetów "Wrzeciono 2003"
1 000


XI Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków " Maj - Danówka 2003"
3 000
22
Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego LUBLIN
VII Spotkania Artystyczne w Jaworniku - 2003 
1 000
23
Stowarzyszenie "OKO" Ochrona Kultury Oryginalnej TARNOBRZEG
4 Edycja Międzynarodowego Festiwalu Plastyczno - Muzycznego "SATYRBLUES" 2003
2 000
24
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości Kultury i Turystyki na Rzecz Rozwoju Gminy Pilzno "MAGA" PILZNO
"Obyczaje wsi polskiej w ciągu roku" - wybudowanie miniaturowych zagród
4 000
25
Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki Bieszczadzkiej "Bieszczadzkie Anioły" CISNA
III Festiwal Sztuk Różnych pod nazwą "Bieszczadzkie Anioły"
2 000
26
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu PRZEMYŚL
Organizacja retrospektywnej wystawy pt. "Cezariusz Kotowicz Rysunek i Malarstwo"
2 000
27
Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka RZESZÓW
Wydanie kwartalnika literackiego "Nowa Okolica Poetów"
8 000
28
Towarzystwo Śpiewacze "MELODIA" im. prof. Stanisława Lachmana MIELEC 
zorganizowanie uroczystego koncertu z udziałem chórów krajowych i zagranicznych z okazji 70 - lecia działalności chóru "MELODIA"
1 000
29
Sanockie Towarzystwo Muzyczne w SANOKU
XIV Międzynarodowe Spotkania Gitarowe Sanok 2003
3 000
30
Stowarzyszenie Kapel Podwórkowych i Estradowych Kapela Podwórkowa "Po Prostu" w PRZEMYŚLU
Uczestnictwo w Ogólnopolskich Festiwalach Kapel Podwórkowych oraz w pozostałych artystycznych imprezach estradowych na terenie całego kraju
991
31
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w RZESZOWIE
"Sympozjum Młodzieżowe"
3 000
32
Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu NOWY ŻMIGRÓD
IX Międzywojewódzkie Spotkanie Kapel Ludowych, Obrzędów Ludowych, Zwyczajów Ludowych Regionu Rzeszowskiego "Grajki 2003"
2 000
33
Małopolski Uniwersytet Ludowy we WZDOWIE
Plener rzeźbiarski dla twórców profesjonalnych i amatorów w 2003
2 000
34
Towarzystwo Przyjaciół Ziemii Bukowskiej w BUKOWSKU
VIII edycja "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych"
1 000


VII edycja "Muzykanty - Folklor bez granic"
1 000
35
Związek Ukraińców w Polsce  Koło w Mokrem MOKRE
Święto Kultury "Nad Osławą"
1 000
36
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki USTRZYKI DOLNE
Przygotowanie do druku i wydanie 10 numeru historyczno - krajoznawczego "Bieszczad"
1 000
37
Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne "FRAZA" RZESZÓW
Wydanie kwartalnika literacko - artystycznego "Fraza"
8 000
38
Stowarzyszenie "PORTIUS" w KROŚNIE
"RAZEM W EUROPIE" - Dni Kultury Węgierskiej w Krośnie
10 000
39
Podkarpacka Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w RZESZOWIE
Koncert Artyści Podkarpacia Niepełnosprawnym
3 000
40
Dębickie Towarzystwo Muzyczno - Śpiewacze DĘBICA
Wystawienie kolejnej opery S. Moniuszki - Halka
3 000
41
Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej RZESZÓW
Festiwal twórczości Teatralnej i Artystycznej "I Ja Potrafię Być Aktorem"
1 000
42
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jaroscin w JAROCINIE
Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin 
1 500
43
Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca "LASOWIACY" im. Ignacego Wachowiaka STALOWA WOLA
IV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych im. Michała Kosińskiego
1 500


V Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych - "LASOWIACZEK 2003"
3 000
44
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Oddział w RZESZOWIE
III Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych
2 000


Przegląd Strażackich Zespołów Scenicznych
1 000
45
Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii Opieki Matki Bożej w ZAŁUŻU
Wyjazd chóru z Załuża na koncerty na Słowację i Węgry
1 500
46
Stowarzyszenie Wspólnoty Narodów Słowiańskich SZÓWSKO
III Międzynarodowy Festiwal Narodów Słowiańskich
4 000
47
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w STALOWEJ WOLI
Wystawa "Tak widzę świat, tak go tworzę"
600
48
Nadsańska Kapela Podwórkowa w PRZEMYŚLU
Udział Nadsańskiej kapeli Podwórkowej w Przemyślu w Ogólnopolskim Przeglądzie kapel Podwórkowych w Krasnymstawie z okazji "Krasnostawskich Chmielaków 2003"
700
49
Stowarzyszenie Folklorystyczne "ROCHY" w SĘDZISZOWIE MŁP.
"Święto plonów"
1 000
50
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno - Ekologicznych "ANIMARE" ŁĘKI DUKIELSKIE
"IV Euroregionalne Targi Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego" 
1 500
51
Ochotnicza Straż Pożarna DULCZA WIELKA
VIII Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego Radomyśl Wielki 2003
4 000
52
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska RZESZÓW
Światowe Spotkanie Teatrów Polonijnych na Podkarpaciu
13 000
53
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej w RZESZOWIE
Dni Kultury Chrześcijańskiej w Czudcu
1 000
54
Klub Inteligencji Katolickiej PRZEMYŚL
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
1 000
55
Instytut Integracji Europejskiej RZESZÓW
"Mistrz Mowy Polskiej" - III Edycja Ogólnopolska 
6 000
56
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego w JAŚLE
V Forum Rolno - Spożywcze w Tarnowcu
2 000
57
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Katowicki w KATOWICACH
Międzynarodowy Plener Malarski "Bieszczady 2003"
2 000
58
Ludowy Klub Jeździecki "Zabajka" w ZABAJCE
Obchody dnia Św. Huberta
3 000
59
Polski Związek Głuchych Podkarpacki oddział w Rzeszowie RZESZÓW
Obchody dnia Głuchego - wystawa prac osób głuchych i niewidomych
1 500
60
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Orlęta" w PRZEMYŚLU
III Przemyski Festiwal Organowy "Salezjańskie Lato"
2 900
61
Związek Młodzieży Wiejskiej WARSZAWA
Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
2 800
62
Stowarzyszenie Chór "Ostrovia Regine Poloniae" w OSTROWIE
Wyjazd Chóru "Ostrovia Regine Poloniae" na koncerty do Włoch
4 000
63
Polskie Towarzystwo Religioznawcze w WARSZAWIE
Kongres nt. "Religioznawstwo Polskie w XXI wieku"
5 000
64
Caritas Diecezji Rzeszowskiej w RZESZOWIE
V Podkarpacka Olimpiada dla Niepełnosprawnych - "Bądźmy Razem"
2 000
65
Ochotnicza Straż Pożarna w KRZESZOWIE
VII Powidlaki Krzeszowskie
4 000
66
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w RZESZOWIE
Wydanie: "Historia tenisa stołowego i jego kulturowe znaczenie w środowiskach społecznych województwa podkarpackiego
3 000
67
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta  - Dobrynin DOBRYNIN
Udział Orkiestry w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Warszawie
2 000
Razem:
217 391

4)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 11.000,- zł. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji, jak też dotowanych zadań, przedstawiono poniżej: 
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania
Kwota
1.
Parafia Katedralna w RZESZOWIE
Festiwal Muzyczny "Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej"
4 000
2.
Parafia Rzymsko - Katolicka RADOMYŚL nad SANEM
X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej Radomyśl 2003
1 500
3.
Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych RZESZÓW
VIII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych
1 500
4.
Katolicki Dom Kultury Arka w RACŁAWICACH
Festiwal Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA - XI i XII Forum Młodzieży "Ziemia Sandomierska"
2 000
5.
Katolicki Dom Kultury Arka w RACŁAWICACH
Wymiana Kultury - Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Moskwie
2 000
Razem:
11 000

Część zadań ujętych w planie wydatków nie została zrealizowana przez 
ich pomysłodawców, tj. organizacje pozarządowe oraz inne jednostki, 
w tym jednostki samorządu terytorialnego. Były korygowane przez wnioskujących o dotację, którzy swoje projekty składają w Urzędzie Marszałkowskim na wiele miesięcy przez planowanym terminem realizacji zadania.
	nagrody dla laureatów prestiżowych konkursów oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, na kwotę ogółem  118.600,- zł, w tym:

	nagrody indywidualne – 73.100,- zł  z tego na: 

	nagrody konkursowe – 20.100 zł w tym: Konkurs im. Franciszka Kotuli – 4.000,- zł, III Międzywojewódzka Wystawa Akwareli „Ściana Wschodnia” – 500,- zł, Konkurs „Poeci i Pisarze Dzieciom” – 1.000,- zł, Międzynarodowe Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty „Srebrny Czworokąt” – Przemyśl 2003 – 7.000,- zł, VI Wojewódzka Wystawa Malarstwa Amatorskiego – 500,- zł, „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2003” – 2.500,- zł, XIX Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – 2.000,- zł, VI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot” – 1.100,- zł, XIX Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki – 1.500,- zł, 

nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 53.000,- zł,
	nagrody zespołowe – 45.500,- zł z tego na:
	nagrody konkursowe – 6.500,- zł w tym:  XXIV Biesiada Teatralna - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 3.000,- zł, XXV Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych w Przemyślu – 2.500,- zł, Konkurs „Ludowe obrzędy 
i zwyczaje”-1.000,- zł,

nagrody za całokształt działalności oraz szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 39.000,- zł, trzynaście nagród po 3.000,- zł każda.
	w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę: 578.519,- zł 
z tego:

	18.077,- zł, na zakup nagród rzeczowych i upominków (albumów, encyklopedii, kwiatów i innych) wręczonych laureatom konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, zakup kwiatów wręczonych  na uroczystościach rocznicowych i imprezach kulturalnych oraz poczęstunek przygotowany na spotkanie z twórcami kultury 
z okazji wręczenia nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego 
za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury,

35.442,- zł, na ukazujący się cyklicznie „Podkarpacki Informator Kulturalny”
 i  „Kalendarz Imprez Kulturalnych na 2003 rok”, organizację koncertów 
i innych imprez rocznicowych, w tym z okazji świąt państwowych,
	525.000,- zł jako dotacje celowe ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa na dofinansowanie Festiwalu Muzycznego 
w Łańcucie (300.000,- zł) i zakupu nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej
 i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (225.000,- zł). 
	w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano wydatki 
na kwotę 911.500,- zł z tego wydatkowano kwotę 910 613,- zł  tj. 99,9 % w tym:

	na konserwacje zabytków dla instytucji kultury prowadzonych przez samorząd  województwa kwotę: 399.113,- zł. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji, jak też dotowanych zadań, przedstawiono poniżej: 



Lp.
LP
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania
Kwota
1
MUZEUM ZAMEK
W ŁAŃCUCIE
Modernizacja systemu sygnalizacji włamania  i napadu oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku Zameczku Romantycznego

99.113
2
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
W KOLBUSZOWEJ
Prace remontowo – konserwatorskie młyna wodnego z konserwacją stałego wyposażenia na skansenie
20.000
3
CENTRUM KULTURALNE
W PRZEMYŚLU
Prace remontowo – konserwatorskie elewacji budynku
80.000
4
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO
W SANOKU
Prace konserwatorsko – remontowe dworku ze Święcan
40.000
5
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W RZESZOWIE
Prace konserwatorsko – remontowe budynku przy ul. Sokoła 13
70.000
6
MUZEUM OKRĘGOWE
W RZESZOWIE
Prace konserwatorsko – remontowe elewacji
40.000
7
TEATR
IM. W. SIEMASZKOWEJ
W RZESZOWIE
Prace konserwatorsko – remontowe dachu i elewacji budynku
50.000
Razem
   399.113

	na prace remontowo – konserwatorskie zabytkowego budynku położonego 
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 9, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie - kwotę 10.000,- zł. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.

na kontynuację remontu i translokacji starej drewnianej szkoły na teren Zagrody-Muzeum w Markowej - kwotę 8.000,- zł. Dotację otrzymało Towarzystwo  Przyjaciół  Markowej w Markowej.
na konserwacje zabytków w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa -  kwotę 200.000,- zł. Poniżej przedstawiono wykaz jednostek:
LP
      Nazwa podmiotu
            Nazwa zadania  
      Kwota
1.
Zespół Szkół Medycznych
W Jaśle
Prace konserwatorsko – remontowe elewacji dworku

      80.000

2.
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
W Przemyślu
Prace konserwatorsko – remontowe dachu
20.000
3.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
W Rzeszowie
Prace konserwatorsko – remontowe elewacji
60.000
4.
Oddział PODN
W Tarnobrzegu
Prace  remontowo - konserwatorskie przy osuszaniu budynku
40.000
Razem
     200.000

	na konserwacje zabytków podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – kwotę 293.500,- zł. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji, jak też dotowanych zadań, przedstawiono poniżej: 





Lp.
        Nazwa podmiotu
                    Nazwa zadania

Kwota

1
Powiat Bieszczadzki
Prace remontowe zabezpieczające przed
zawaleniem  kościół filialny w HOSZOWIE –
dawna cerkiew

5.000

Parafia Rzym-Kat.
P.W. Matki Bożej Bieszczadzkiej Jasień




2
Powiat Brzozowski
Prace remontowo – konserwatorskie
zabytkowego kościoła w Humniskach

5.000

Parafia Rzym-Kat.
Humniska



3
Powiat Jarosław
Pełna konserwacja barokowego ołtarza głównego w kościele parafialnym w Chłopicach
5.000

Parafia Rzym-Kat.
P.W. Wniebowzięcia N.M.P. Chłopice


4
Parafia Rzym-Kat.
P.W. Św. Jakuba Apostoła
Korczowa
Prace konserwatorsko – remontowe przy XVII
zabytkowej świątyni w Młynach–dawnej cerkwi
obecnie kościół filialny
5.000

5
Powiat Jasło

Prace remontowo – konserwatorskie dachu
Drewnianej cerkwi w Kotani

10.000

Parafia Rzym-Kat.
P.W. Św. Maksymiliana
Krempna


6
Parafia Rzym – Kat
Desznica
Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej  polichromii ścian  kościoła w Desznicy
10.000


7
Powiat
Kolbuszowski
Konserwacja ołtarza głównego w kościele
parafialnym w Porębach Dymarskich.
8.000

Parafia Rzym-Kat
Św. Stanisława I Wojciecha
W Porębach Dymarskich




8
Powiat i  Miasto
Krosno
Prace konserwatorskie polichromii prezbiterium
w kościele parafialnym w Dukli
5.000

Parafia Rzym.-Kat.
P.W. Św. M. Magdaleny
Dukla


9
Parafia Rzym-Kat
W Jaśliskach
Prace remontowe murów i sklepień  kościoła
parafialnego w Jaśliskach
5.000
10
Parafia Rzym-Kat.
P.W. Najśw. Serca Pana Jezusa
Bóbrka
Prace remontowo – konserwatorskie elewacji
zewnętrznej i detali architektonicznych kościoła
parafialnego w Bóbrce
10.000
11
Parafia Rzym-Kat
P.W. Św. Katarzyny DM
Odrzykoń
Konserwacja zabytkowego antepedium
w kościele parafialnym w Odrzykoniu
5.000
12
Parafia Rzym-Kat.
P.W. Św. Wojciecha I MBCZ.
Krosno
Prace konserwatorskie starego kościoła drew.
w Krośnie – remont ogrodzenia, wykonanie
instalacji ppoż. I antywłamaniowej
15.000
13



Parafia Rzym-Kat.
P.W. Św. Stanisława
Lubatowa
Renowacja witraży w zabytkowym kościele
parafialnym w Lubatowie
5.000
14
Parafia Rzym-Kat.
P.W. Trójcy Św.
Krosno
Remont organów w Bazylice Farnej w Krośnie
10.000


15
Powiat  Lesko

Wymiana pokrycia dachowego na nowe wraz
z impregnacją w kościele parafialnym
w Średniej Wsi


5.000

Parafia Rzym-Kat
P.W. Narodzenia Nmp
W Średniej Wsi







16
Powiat Leżajski
Konserwacja polichromii ścian i sklepienia holu
Bazyliki OO Bernardynów w Leżajsku.
10.000

Klasztor  OO Bernardynów 
 w Leżajsku


17
Parafia Farna
Św. Trójcy
Leżajsk
Prace konserwatorsko – remontowe kaplic
kościoła Farnego w Leżajsku

10.000


18
Powiat Lubaczów
Klasztor OO Franciszkanów
Horyniec Zdrój
Prace konserwatorskie ołtarza głównego
w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia
w Horyńcu Zdroju
7.500


19
Powiat Mielecki
Konserwacja ołtarza głównego
p.w.  Wniebowzięcia NMP
w kościele parafialnym w Przecławiu
5.000

Parafia Rzym. – Kat.
P.W. Wniebowzięcia NMP
Przecław


20
Parafia Rzym-Kat
P.W. Św. Wojciecha
Gawłuszowice
Prace remontowo-konserwatorskie wnętrza
kościoła, oraz wymiana  drzwi wejściowych
kościoła parafialnego w Gawłuszowicach

5.000



21
Powiat Nisko
Osuszenie i izolacja muru kościoła
parafialnego w Bielinach
5.000

Parafia Rzym-Kat.
P.W. Św. Wojciecha
Bieliny


22
Parafia  Rzym-Kat.
P.W. Św. J. Chrzciciela I Św. Barbary
Ulanów
Prace odtworzeniowe wnętrza zniszczonego
przez pożar kościoła Św. Trójcy w Ulanowie
8.000


23
Powiat i Miasto Przemyśl
Prace remontowo - konserwatorskie elewacji
budynku cerkwi prawosławnej w Przemyślu
7.000

Prawosławna  Parafia
Wojskowa
Przemyśl




24
Powiat
Przeworski
Prace remontowo –konserwatorskie barokowych
stalli w kościele parafialnym p.w. Ducha Św.
w Przeworsku
10.000

Parafia Rzym. Kat.
P.W. Ducha Św.
Przeworsk





25
Powiat Ropczycko -
Sędziszowski
Konserwacja barokowego ołtarza głównego
kościoła parafialnego w Brzezinach
5.000

Parafia Rzym.-Kat.
P.W.  Św. Mikołaja
Brzeziny


26
Parafia Rzym. Kat.
P.W. Przemienienia Pańskiego Ropczyce
Wykonanie odwodnienia terenu kościoła
im. Maryji przy parafii Przemienienia Pańskiego
w Ropczycach

9.000
27
Parafia Rzym. Kat.
P.W. Św. Michała
Witkowice
Wykonanie odwodnienia terenu,  zabezpieczenie
przed powodzią kościoła p.w. Św. Michała
w Witkowicach

9.000
28
Parafia Rzym. Kat.
P.W. Wniebowzięcia NMP
Wielopole Skrzyńskie
Remont budynku dawnej  plebani –
miejsce narodzin T. Kantora w Wielopolu
Skrzyńskim

10.000

29
Powiat i Miasto
Rzeszów
Montaż drzwi wewnętrznych zabudowaniach
folwarcznych Domu Pomocy Społecznej
 w Łące
5.000

Dom  Pomocy  Społecznej
Dla Dzieci-Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej  
W  Łące


30
Parafia Rzym-Kat.
Św. Wojciecha I Stanisława
Rzeszów - Fara
Kontynuacja prac konserwatorskich wnętrza  kościoła Farnego w Rzeszowie.
5.000
31
Parafia Rzym-Kat.
P.W. Św. Rocha
Rzeszów-Słocina
Konserwacja polichromii nawy bocznej,
głównej, przedsionka w kościele
p.w. Św. Rocha w Rzeszowie
10.000
32
Parafia Rzym.-Kat.
Harta
Konserwacja i odnowa polichromii wnętrza  zabytkowego kościoła parafialnego w Harcie
5.000
33
Parafia Rzym. - Kat.
P.W. Matki Bożej Królowej Polski  Rzeszów
Prace konserwatorskie i renowacyjne
w kościele Garnizonowym p.w. MBKP
w Rzeszowie
10.000
34
Parafia Rzym-Kat.
P.W. Wniebowzięcia Nmp
Rzeszów
Prace remontowe dachu – wymiana blachy
Kościoła parafialnego w Rzeszowie - Zalesiu
5.000

35
Powiat Sanocki

Kompleksowy  remont posadowienia dawnej
cerkwi greckokatolickiej obecnie kościoła
rzymskokatolickiego w Wisłoku Wielkim

5.000

PARAFIA  RZYM. - KAT.
P.W. Św. Onufrego
WISŁOK  WIELKI


36
Parafia Grecko-Kat.
Olchowiec
Prace konserwatorskie  ikonostasu
zabytkowej cerkwi w Olchowcu
5.000
37
Parafia Rzym-Kat.
P.W. Wniebowzięciem Nm
Jaćmierz
Renowacja wnętrza kaplic w  zabytkowym
drewnianym kościele w Jaćmierzu
10.000



38
Powiat Strzyżowski
Prace remontowe dachu zabytkowego
gotyckiego kościoła w Połomi
5.000

Parafia Rzym.- Kat.
P.W. Św. Mikołaja
Połomia


39
Parafia Rzym. - Kat.
Św. Stanisława  B.M.
Dobrzechów
Prace konserwatorsko - remontowe przy
ołtarzach Św. Józefa i Św. Antoniego
w kościele parafialnym w Dobrzechowie
5.000
40
Parafia Rzym. - Kat.
P.W. Św. Katarzyny
Gogołów
Prace konserwatorsko - remontowe wnętrza
zabytkowego  kościoła w Gogołowie
5.000


41
Miasto i Powiat
Tarnobrzeg
Konserwacją gotyckich polichromii kościoła
parafialnego Św. Marii – Magdaleny
w Tarnobrzegu
10.000

Parafia Rzym-Kat
Św. Marii-Magdaleny
Tarnobrzeg-Miechocin


Razem
293.500

DZIAŁ  926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zaplanowane wydatki w kwocie 1.468.000 zł, zostały wykorzystane w wysokości 1.454.732 zł tj. 99,1 %.
Wydatki w kwocie 1.341.145,- zł obejmują zadania: 
1.	Organizację i uczestnictwo w imprezach wojewódzkich, ponadwojewódzkich i ogólnokrajowych w ramach ogólnopolskiego systemu sportu dzieci i młodzieży,
2.	Organizację i udział w imprezach w zakresie działalności sportowo – rekreacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych,
3.	Organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz osób niepełnosprawnych,
4.	Promocję sportu i walorów rekreacji ruchowej,
5.	Szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów i sędziów.
Dziedziny objęte wyżej wymienionymi dotacjami:
W zakresie sportu dzieci i młodzieży realizowane były zadania: organizacja i udział 
w imprezach, oraz szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, realizowane przez 22 Okręgowe Związki Sportowe i 28 kluby w 28 dyscyplinach sportowych 
w 4 kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec. 
Do najbardziej prestiżowych imprez należą Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (Kadetów), Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Na zadania w zakresie sportu została wydatkowana kwota w wysokości 1 042 776 zł, z tego:
	okręgowe związki sportowe dofinansowane kwotą 441.754,- zł na udział              
i organizację imprez sportowych, środki przeznaczyły w szczególności na wyżywienie, noclegi, przejazdy, opłatę obiektu, delegacje sędziowskie, opiekę medyczną i opłatę startową,
	Kadra Wojewódzka Młodzików dofinansowana kwotą 372.450,- zł, 
na szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo, środki zostały przeznaczone 
na wyżywienie i zakwaterowanie, 

obsługa ekonomiczno - finansowa okręgowych związków sportowych dofinansowana kwotą 120.000,- zł,
kluby sportowe dofinansowane kwotą 108.572,- zł, na organizację i udział       
w imprezach sportowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży  uzdolnionej sportowo, środki zostały wydatkowane w szczególności na wyżywienie, noclegi, przejazdy i zakup sprzętu sportowego.

Wzorem lat ubiegłych kontynuowane było dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzików. Ma to na celu wyłonienie najlepszych zawodników, którzy stanowią bezpośrednie zaplecze kadry wojewódzkiej juniorów młodszych. Szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików prowadzone jest w dyscyplinach objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w których może być powołana Kadra Wojewódzka. W 2003 roku z woj. podkarpackiego w zgrupowaniach uczestniczyło 955 osoby w ciągu 26 dni, koszt osobodnia wynosił 54 zł w tym Województwo Podkarpackie dofinansowało osobodzień w wysokości 15 zł.
Podkarpackie Stowarzyszenie Związków Sportowych sprawuje nadzór nad przebiegiem i prawidłową realizacją szkolenia Kadry Wojewódzkiej Młodzików, koordynuje sprawy organizacyjno - programowe kadry oraz trenerów odpowiedzialnych za szkolenie w poszczególnych dyscyplinach, zatwierdza program roczny w zespole metodyczno-szkoleniowym, prowadzi obsługę księgowo - finansową związków sportowych.
	Na zadania w zakresie kultury fizycznej została wydatkowana kwota w wysokości 298.369,- zł. Dofinansowane zostały imprezy masowe o charakterze sportowo – rekreacyjnym, o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym      o dużym znaczeniu dla regionu, mistrzostwa w środowisku akademickim, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, szkolenie sportowców niepełnosprawnych, szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, menedżerów i sędziów sportowych. Środki głównie zostały wydatkowane na wyżywienie, noclegi, przejazdy, opłatę obiektu, delegacje sędziowskie, opiekę medyczną i opłatę startową. Zadania realizowane były przez 8 Stowarzyszeń kultury fizycznej. Pomoc w organizacji imprez integrujących środowisko szkolne, akademickie, wiejskie oraz środowisko osób niepełnosprawnych brały udział min.:
	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy – kwota  188.800,- zł,

Akademicki Związek Sportowy ZŚ – kwota 55.869,- zł,
Ludowe Zespoły Sportowe –  5.000,- zł,
Podkarpackie Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – 5 000 zł,
inne podmioty – 6.000,- zł,
stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych –37.700,- zł.
W roku szkolnym 2002/2003 po raz trzeci Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie realizował program Igrzysk Młodzieży Szkolnej -  współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych, gimnazjów, szkół  średnich, gmin  i powiatów w województwie podkarpackim. W zawodach powiatowych, rejonowych    i wojewódzkich wzięło udział 642 Szkoły Podstawowe z 150 gmin z 25 powiatów,  358 Gimnazjów z 152 gmin z 25 powiatów i 168 Liceów z 25 powiatów. 



WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU



Wydatkowano
Lp
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania




w zł
1
Podkarpackie Stowarzyszenie 
1. organizacja szkolenia dzieci i młodzieży
120 000

Okręgowych Związków Sportowych
    (dofinans. obsł. finans. księgowej OZS)


Rzeszów
2. organizacja szkoleń dzieci i młodzieży
372 450


    (dofinansowanie KWM)



3. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży
2 500


     dla POZ Bokserskiego

2
Podkarpacki Okręgowy Związek
organizacja i udział w imprezach
23 000

Akrobatyki Sportowej
wojewódzkich, ponadwojewódzkich


Rzeszów
i ogólnokrajowych w ramach OSWSDz i Mł. 

3
Rzeszowski Okręgowy Związek
organizacja i udział w imprezach 
17 000

Badmintona



Rzeszów


4
Podkarpacki Związek 
1. organizacja i udział w imprezach
4 000

Jeździecki
2. promocja sportu i walorów rekreacji 
6 000

Rzeszów
3. szk. i doskon. instruk., trenerów, sędziów
500
5
Podkarpacki Okręgowy Związek 
1. organizacja i udział w imprezach
3 600

Judo
2. promocja sportu i walorów rekreacji 
3 000

Rzeszów


6
Podkarpacki Okręgowy Związek 
1. organizacja i udział w imprezach
1 300

Karate Tradycyjnego
2. szkolenie i doskonalenie instruktorów, 
1 400

Rzeszów
    trenerów,  sędziów

7
Podkarpacki Okręgowy  Związek
organizacja i udział w imprezach
29 800

Kolarski



Rzeszów


8
Podkarpacki  Związek 
organizacja i udział w imprezach
25 000

Koszykówki



Rzeszów


9
Podkarpacki Okręgowy Związek 
organizacja i udział w imprezach
33 600

Lekkiej Atletyki 



Rzeszów


10
Rzeszowski Okręgowy Związek 
organizacja i udział w imprezach
13 900

Łuczniczy



Rzeszów


11
Podkarpacki Okręgowy Związek 
organizacja i udział w imprezach
36 000

Łyżwiarstwa Szybk. i Wrotkarstwa



Sanok


12
Podkarpacki Okręgowy Związek 
1. organizacja i udział w imprezach
18 274

Narciarski 
2. promocja sportu i walorów rekreacji 
6 726

Ustrzyki Dl.
ruchowej

13
Podkarpacki Związek 
 promocja sportu i walorów rekreacji 
500

Piłki Nożnej



Rzeszów


14
Podkarpacki Okręgowy Związek 
organizacja i udział w imprezach
28 000

Piłki Ręcznej



Rzeszów


15
Podkarpacki Wojewódzki Związek 
organizacja i udział w imprezach
35 000

Piłki Siatkowej



Rzeszów


16
Podkarpacki Okręgowy Związek 
1. organizacja i udział w imprezach
37 000

Pływacki 
2. org. szkolenia dzieci i młodzieży


Rzeszów


17
Podkarpacki  Związek 
organizacja i udział w imprezach
19 130

Podnoszenia Ciężarów



Rzeszów


18
Podkarpacki  Związek 
organizacja i udział w imprezach
17 000

Szachowy



Rzeszów


19
Podkarpacki Wojewódzki Związek 
organizacja i udział w imprezach
8 860

Szermierki



Jarosław


20
Podkarpacki Związek 
organizacja i udział w imprezach
30 000

Tenisa Stołowego Rzeszów



Rzeszów


21
Rzeszowski Okręgowy Związek 
organizacja i udział w imprezach


Zapaśniczy
       -  styl wolny
22 000

Rzeszów
       -  styl klasyczny
17 664
22
Rzeszowski Okręgowy Związek
promocja sportu i walorów rekreacji 
1 000

Żeglarski
ruchowej


Rzeszów


23
Iwonicki Klub Narciarski 
organizacja i udział w imprezach
12 691

GÓRNIK



Iwonicz Zdrój


24
Policyjne Towarzystwo Sportowe
organizacja i udział w imprezach
7 500

WALTER



Rzeszów


25
Podkarpacki Wojewódzki
1. organizacja i udział w  imprezach,
129 000

Szkolny Związek Sportowy
2. szk.i doskon.instrut., trenerów i sędziów
6 000

Rzeszów
3. org. szkolenia dzieci i młodzieży
52 800


    - "Animator sportu"



4. promocja sportu i walorów rekreacji r.
1 000
26
Akademicki Związek Sportowy
1.  promocja sportu i walorów rekreacji 
45 000

Zarząd Środowiskowy
     ruchowej


Rzeszów 
2. org. szkolenia dzieci i młodzieży
10 869
27
Podkarpackie Towarzystwo 
promocja sportu i walorów rekreacji 
5 000

Krzewienia Kultury Fizycznej
ruchowej


Rzeszów 


28
Podkarpackie Zrzeszenie 
promocja sportu i walorów rekreacji 
5 000

Ludowe Zespoły Sportowe
ruchowej


Rzeszów


29
Zrzeszenie Sportowe Inwalidów
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
18 000

START
uzdolnionej sportowo oraz osób


Rzeszów 
niepełnosprawnych

30
Klub Sportowy Głuchych
organizacja i udział w imprezach w zakres.
4 000

RES-GEST
działalności sportowo-rekreacyjnej 


Rzeszów 
w środowisku osób niepełnosprawnych

31
Oddział Regionalny 
organizacja i udział w imprezach 
2 700

Olimpiady Specjalne Polska
w zakresie działalności sportowo - 


Podkarpackie  Rzeszów
rekreacyjnej osób niepełnosprawnych

32
Podkarpackie Towarzystwo 
1.  organizacja i udział w imprezach 
8 000

Sportowe Sprawni-Razem
     w zakresie działalności sportowo - 


OW Rzeszów
     rekreacyjnej osób niepełnosprawnych



2.  promocja sportu i walorów rekreacji 
1 500
33
Rzeszowski Komitet 
promocja sportu i walorów rekreacji 
3 000

Olimpijski 



Rzeszów


34
Klub Piłki Siatkowej
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
8 500

STAL
uzdolnionej sportowo 


Mielec


35
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
organizacja i udział w imprezach 
1 500

Niewidomych i Słabowidzących 
w zakresie działalności sportowo - 


Przemyśl
rekreacyjnej osób niepełnosprawnych

36
Stow. Osób Niepełnosprawnych
promocja sportu i walorów rekreacji 
2 000

PODKARPACIE



Jasło


37
Związek Młodzieży Wiejskiej
promocja sportu i walorów rekreacji 
1 000

WICI



Rzeszów


38
Związek Ochotniczych Straży
promocja sportu i walorów rekreacji
1 000

Pożarnych



Rzeszów


39
Sportowy Klub Pożarniczy
promocja sportu i walorów rekreacji
1 000

STRAŻAK



Rzeszów


40
Cywilno Wojskowy Klub Sportowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
10 000

"RESOVIA"
uzdolnionej sportowo 


Rzeszów


41
Lekkoatletyczny Klub Sportowy 
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
2 500

Mielec
uzdolnionej sportowo 


Mielec


42
Odrodzone Towarzystwo Gimnast.
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
2 445

"SOKÓŁ"
uzdolnionej sportowo 


Mielec


43
Katolicki Klub Sportowy 
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
4 497

"VICTORIA" przy BMBKP
uzdolnionej sportowo 


Stalowa Wola 


44
Ludowy Klub Sportowy 
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
1 000

AZALIA
uzdolnionej sportowo 


Brzóza Królewska


45
Miejski Ludowy Klub Sportowy 
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
1 500

LECHIA
uzdolnionej sportowo 


Sędziszów Młp.


46
Zakładowy Klub Sportowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
9 000

STAL 
uzdolnionej sportowo 


Rzeszów


47
Klub Sportowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
4 000

WISŁOKA
uzdolnionej sportowo 


Dębica


48
Uczniowski Międzyszkolny 
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
4 000

Klub Sportowy
uzdolnionej sportowo 


Łańcut


49
Zakładowy Klub Sportowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
3 500

STAL
uzdolnionej sportowo 


Stalowa Wola 


50
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
3 500

TECHNIK
uzdolnionej sportowo 


Trzcinica


51
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
1 500

SYRENA
uzdolnionej sportowo 


Wola Gnojnicka


52
Młodzieżowy Klub Hokejowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
4 000

SANOK
uzdolnionej sportowo 


Sanok


53
Międzyszkolny Klub Sportowy 
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
4 000

HALICZ
uzdolnionej sportowo 


Ustrzyki Dolne


54
Uczniowski KlubSportowy 
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
2 000

SOKOLIK
uzdolnionej sportowo 


Krosno


55
Uczniowski Klub Sportowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
2 000

ORBITEK
uzdolnionej sportowo 


Straszęcin


56
Uczniowski Klub Sportowy 
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
2 000

MOS i R
uzdolnionej sportowo 


Jasło


57
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
2 000

STAL MIELEC
uzdolnionej sportowo 


Mielec


58
Uczniowski Klub Sportowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
2 000

DELFIN
uzdolnionej sportowo 


Tarnobrzeg


59
Klub Turystyki Kwalifikowanej
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
2 939

BERDO
uzdolnionej sportowo 


Zagórz


60
Uczniowski Klub Sportowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
1 500

LUBRZINA 
uzdolnionej sportowo 


Lubzina


61
Uczniowski Klub Sportowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
2 000

IKAR
uzdolnionej sportowo 


Mielec


62
Akademicki Klub Sportowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
2 000

RESOVIA
uzdolnionej sportowo 


Rzeszów


63
Młodzieżowy Klub Kajakowy
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
4 000

RESOWIAK
uzdolnionej sportowo 


Rzeszów


64
Autonomiczna Sekcja Koszykówki
organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
2 000

Klubu Sportowego SIARKA
uzdolnionej sportowo 


Tarnobrzeg



OGÓŁEM:

1 341 145

	W listopadzie odbyło się uroczyste podsumowanie wyników sportowych osiągniętych przez zawodników reprezentujących woj. podkarpackie w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego oraz ogólnopolskich imprez sportowo - rekreacyjnych osób niepełnosprawnych za rok 2003, na którym zostały wręczone nagrody szkoleniowcom i działaczom kultury fizycznej na ogólną kwotę - 53.500,-zł. 
	Pozostałe wydatki dotyczą zakupu pucharów, grawertonów, nagród rzeczowych, które wręczano na spotkaniach okolicznościowych Marszałka Województwa Podkarpackiego z medalistami imprez międzynarodowych, ogólnopolskich 
oraz wybitnymi działaczami i szkoleniowcami kultury fizycznej – wydatkowano 60.087,-zł.


 INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I FUNDUSZY CELOWYCH

ŚRODKI SPECJALNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
Środki specjalne w PZDW z tytułu:
	ustawy o drogach publicznych.

Przychody pochodziły z opłat za zajęcia pasa drogowego, umieszczanie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz przepraw promowych na drogach publicznych. 
Wydatki przeznaczono na dopłatę do likwidacji osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołowate w m. Krzywe, usług remontowe (odwodnienie drogi) oraz prowizje bankowe.
	odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie – uzyskane przychody pochodziły z odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie. Środki zostały wydatkowane na: wykonanie robót remontowych związanych z likwidacją osuwiska na drodze nr 897 Tylawa – Cisna – Wołowate w m. Krzywe, usuwania awarii samochodów, naprawy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 985 Nagnajów – Dębica i 875 Mielec – Kolbuszowa –  Leżajsk oraz naprawy uszkodzonych elementów ogrodzenia rozdzielającego jezdnię na ul. Sienkiewicza w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica.


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego
Przychody środka specjalnego pochodziły z usług poligraficznych i przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, tj. energię, czynsz.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 71018 – Urzędy Marszałkowskie
Przychody środka specjalnego pochodziły z opłat za koordynację rozkładów jazdy i zostały wydatkowane na:
	zakup samochodu Mercedes Benz „VITO” przeznaczonego m.in. do prowadzenia kontroli przewoźników wykonujących przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym, koordynacji rozkładów jazdy oraz badania potoków podróżnych,

zakup oprogramowania komputerowego,
zakup sprzętu komputerowego, 
zakup materiałów biurowych, 
usługi pocztowo-telekomunikacyjne,
delegacje służbowe krajowe dotyczące kontroli przystanków.

DZIAŁ 801  -  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE  
Środek specjalny posiadało 18 jednostek, w tym: 2 szkoły podstawowe specjalne, 
2 nauczycielskie kolegia języków obcych, 2 kolegia nauczycielskie, 7 szkół medycznych, 1 Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych, 4 biblioteki pedagogiczne.
	W rozdziale  80102  „ Szkoły podstawowe specjalne” wpływy na środek specjalny pochodzą z pieniężnych darowizn, usług i odsetek bankowych. Natomiast wydatki przeznaczone były na zakupy materiałów biurowych, pomocy naukowych.
W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” środek specjalny posiadało 7 szkół.
Wpływy na środek specjalny pochodzą z usług poligraficznych świadczonych 
dla ludności, z wynajmu pomieszczeń, opłat za legitymacje, wydawanie duplikatów świadectw oraz z darowizn pieniężnych na rzecz szkoły.
Środki te są wydatkowane na drobne remonty, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i wyposażenia oraz środków czystości.
W rozdziale 80141 „Zakłady kształcenia nauczycieli” środek specjalny posiada 2 NKJO i 2 KN.
Przychody pochodzą z opłat egzaminacyjnych, za legitymacje, z darowizn, usług poligraficznych, wynajmu pomieszczeń (sal wykładowych, wolnych pomieszczeń piwnicznych, garaży), ze sprzedaży materiałów pomocniczych opracowanych przez lektorów języków obcych odpłatności za kursy. Środki przeznaczane są głównie 
na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, remontów, a także opłat związanych z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń i zakupem niezbędnych pomocy naukowych.
W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” środek specjalny prowadzą 
4 biblioteki pedagogiczne.
Przychodami są wpływy za wynajem pomieszczeń, wpływy za usługi poligraficzne oraz wpłaty czytelników. Z uzyskanych przychodów biblioteki przeznaczają środki 
na uzupełnienie lub odnowienie zbiorów bibliotecznych, drobne remonty i naprawę sprzętu oraz na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia.

DZIAŁ 854  -  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
W rozdziale 85410 „ Internaty i bursy szkolne” wpływy pochodzą z odpłatności uczniów za żywienie w 3 internatach funkcjonujących przy szkołach medycznych. 
Przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu żywności.

Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych na poszczególne jednostki oświatowe
Nazwa jednostki
Dział
Rozdział
Przychody
Wydatki



Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
Zespół  Szkół  Medycznych  w  Przemyślu
801
80130
159 687
129 797
159 687
106 031
Zespół  Szkół  Medycznych  w  Jaśle


38 770
36 083
38 770
33 619
Zespół  Szkół  Medycznych  w  Sanoku


19 901
19 901
19 901
19 283
Zespół  Szkół  Medycznych  w  Łańcucie


18 824
11 370
18 824
9 750
Zespół  Szkół  Medycznych  w  Mielcu


49 679
39 663
49 679
32 791
Zespół  Szkół  Medycznych  w  Stalowej  Woli


23 790
23 532
23 790
14 402
Medyczne  Studium  Zawodowe  w  Rzeszowie


368 269
299 838
368 269
236 989
Szkoła  Policealna  Pracowników  Służb  Społecznych  
w  Rzeszowie


172 756
141 619
172 756
126 652
Razem 80130


851 676
701 803
851 676
579 517
Zespół  Szkół  przy  Szpitalu  Wojewódzkim Nr 2  
w  Rzeszowie

80102
4 599
4 564
4 599
4 539
Zespół  Szkół  Specjalnych w  Rymanowie  Zdroju


1 961
1 360
1 961
1 359
Razem 80102


6 560
5 924
6 560
5 898
Kolegium  Nauczycielskie  w  Przemyślu

80141
70 360
68 445
70 360
61 262
Kolegium  Nauczycielskie  w  Tarnobrzegu


277 959
240 761
277 959
224 006
Nauczycielskie  Kolegium  Języków  Obcych  
w  Przemyślu  


327 374
272 669
327 374
252 144
Nauczycielskie  Kolegium  Języków  Obcych  
w  Rzeszowie


303 885
189 112
303 885
161 454
Razem 80141


979 578
770 987
979 578
698 866
Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Rzeszowie

80147
169 283
154 636
169 283
154 636
Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Krośnie


79 241
57 975
79 241
57 952
Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Przemyślu


158 573
128 008
158 573
118 620
Biblioteka  Pedagogiczna  w  Tarnobrzegu  


93 836
91 649
93 836
90 423
Razem 80147


500 933
432 268
500 933
421 631
Ogółem 801

 
2 338 747
1 910 982
2 338 747
1 705 912
Zespół  Szkół  Medycznych  w  Przemyślu
854
85410
62 844
61 788
62 844
57 118
Zespół  Szkół  Medycznych  w  Jaśle


29 278
28 379
29 278
13 624
Medyczne  Studium  Zawodowe  w  Rzeszowie


117 706
103 260
117 706
94 217
Ogółem 854


209 828
193 427
209 828
164 959


GOSPODARSTWA POMOCNICZE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01097 – Gospodarstwa pomocnicze
Przychody dotyczyły świadczonych usług nadzoru inwestycyjnego i zrealizowane zostały kwocie 1.799.874,- zł.
Ogółem poniesiono koszty na utrzymanie gospodarstwa w kwocie 1.737.773,- zł, w tym:
	wynagrodzenia i pochodne - 1.293.606,- zł co stanowi 74,4 % kosztów ogółem, 

odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego – 122.085,- zł,
odpis na FŚS - 25.691,- zł.
Koszty związane z działalnością gospodarstwa (zakupy: materiałów i wyposażenia, paliw, delegacje, opłaty za co., wodę, energię elektryczną, telefony, drobne remonty, składki PFRON, koszty usług zdrowotnych, odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o zastępstwo inwestycyjne) wyniosły 296.391,- zł co stanowi 17,1% kosztów ogółem.
Wszystkie pozostałe zobowiązania i należności zostały przejęte do realizacji przez jednostkę budżetową.
W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2003 r. gospodarstwa pomocniczego – Zakład Usług Inwestycyjnych z 17 pracownikami rozwiązano stosunek pracy 
(w jednym przypadku w związku z upływem czasu na jaki umowa została zawarta), 
1 pracownik odszedł na emeryturę, 7 osób zatrudniono w jednostce budżetowej. 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80197  „Gospodarstwa pomocnicze ” zrealizowano wydatki 
w kwocie:  4.109.934,- zł.
W ramach w/w rozdziału były finansowane wydatki 1 Gospodarstwa Pomocniczego Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, które funkcjonowało od 1 czerwca 2001 roku.
Stan zatrudnienia w gospodarstwie na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 
30,2 etatu pracowników niepedagogicznych.
Przychody gospodarstwa stanowią: wpływy z usług hotelowych, i poligraficznych, odsetki od środków bankowych, wpłaty za kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe 
i warsztaty.
Natomiast wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, remonty, delegacje, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie placówki.
Gospodarstwo zostało zlikwidowane z dniem 31.12.2003 r.  Wszystkie pozostałe należności i zobowiązania zostały przejęte do realizacji przez jednostkę budżetową.
Kierownicy w ramach uprawnień dokonywali zmian w planach finansowych gospodarstw pomocniczych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
Przychody ogółem	5.157.265,- zł
w tym:
	przychody wykonane	4.917.368,- zł

stan środków obrotowych na początek roku	   239.897,- zł
Wydatki ogółem	4.916.197,- zł
Przychody dotyczą wpływów z usług geodezyjnych, najmu pomieszczeń biurowych, odsetek.
Wydatki były ściśle powiązane z uzyskanymi przychodami i realizowane zgodnie z możliwościami finansowymi. Jednostka dokonała zakupu samochodu w kwocie 37.057,- zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział  85195  -   Pozostała działalność
Zakłady  naprawcze  sprzętu  medycznego
Przychody ogółem	- 5.177.937,- zł 
w tym:
- przychody wykonane     	- 4.568.837,- zł,
- stan środków obrotowych na początek roku	- 609.100,- zł,
Wydatki ogółem	- 4.559.564,- zł
Planowane przychody  nie  zostały  wykonane  ze  względu  na  spadek  sprzedaży  towarów  o  około  50 %  oraz  zmniejszenie  ilości  zleceń  usług o  15 – 20 %.   Przyczyną  spadku  zlecanych  usług  są  występujące  trudności  finansowe  w  jednostkach  służby  zdrowia,  które  powodują,  że  środki  na  utrzymanie  sprzętu  i  aparatury  medycznej  przeznaczane  są  w  ostatniej  kolejności.  Wymagania  NFZ  w  zakresie  konieczności  utrzymania  stałej  obsługi  technicznej  sprzętu  spowodowały  częściową  poprawę  napływu  zleceń  od  1. 01. 2004 r.  Największy  spadek  przychodów  wystąpił  z  tytułu  sprzedaży  towarów.  Wynikał  on  między  innymi  z  mniejszego  niż  w  roku  poprzednim  dofinansowania  ośrodków  pomocy  społecznej  do  zakupionego  sprzętu  ortopedycznego  i  środków  pomocniczych  oraz  mniejszego  zainteresowania  zakupem  nowego  wyposażenia  gabinetów  przez  lekarzy  stomatologów.
Planowane wydatki  w  2003 r.  wykonano w 83,7%.
Zatrudnienie  w  dniu  31.12. 2003 r.  wyniosło  84,2 etatu.
Kierownicy w ramach uprawnień dokonywali zmian w planach finansowych zakładów budżetowych.

FUNDUSZE CELOWE

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

PRZYCHODY OGÓŁEM - 8.543.176,- zł
	Przychody wykonane w kwocie - 5.139.873,- zł, obejmowały:

	dochody z należnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.456.299,- zł,
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat 233.574,- zł,

dofinansowanie z Funduszu Centralnego 1.450.000,- zł.
	Stan środków obrotowych na początek roku 3.403.303,- zł. 


WYDATKI OGÓŁEM - 8.543.176,- zł
1)	Wydatki wykonane w kwocie – 5.857.011,- zł.
Z planowanych zadań finansowanych ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonano:
	odprowadzenie obowiązkowego odpisu na Fundusz Centralny 684.815,- zł,

opłaty komornicze i koszty związane z obsługą Funduszu 3.718,- zł,
zagospodarowanie poscaleniowe - przydział środków otrzymało 17 gmin 2.920.725,- zł,
dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych -2.229.318, zł. Dofinansowaniem objęto urządzania i remonty dróg dojazdowych w 97 gminach województwa. Łącznie wykonano 176 km dróg,
	zakup zestawu komputerowego do obsługi FOGR 8.473,- zł,
zwrot nadpłat z lat ubiegłych podmiotom wyłączającym grunty z produkcji rolniczej 9.962,- zł.
2)	Stan środków obrotowych na koniec roku 	2.686.165,- zł.



Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

PRZYCHODY OGÓŁEM - 3.568.824,-zł
1)	Przychody wykonane w kwocie 2.724.153,-zł pochodziły z:
	wpływów z opłat, usług i sprzedaży map, 

odsetek bankowych,
odpisów 10 % przychodów powiatowych FGZGiK dla wojewódzkiego FGZGiK,
odpisów 10% przychodów powiatowych FGZGiK dla centralnego FGZGiK.
 2)  Stan środków obrotowych na początek roku	844.671,-zł.

WYDATKI OGÓŁEM - 3.568.824,-zł
1) Wydatki wykonane w kwocie 1.331.523,-zł dotyczyły:
przelewów  redystrybucyjnych	1.300.759,-zł,
	odpisy 10% przychodów wojewódzkiego FGZGiK na fundusz centralny,

odpisy 10% przychodów powiatowego FGZGiK na fundusz centralny.
	wydatków bieżących		22.797,-zł,

	Zakup map topograficznych z CODGiK,

Zakup programów komputerowych,
Zakup materiałów biurowych,
Opłaty za prowadzenie sprzedaży map przez starostwa powiatowe,
Koszty związane z administrowaniem sieci komputerowych,
Kursy, szkolenia, prowizje bankowe.
c)	wydatków inwestycyjnych	       7.967,-zł,
	Zakup drukarki HP 2500N,

Zakup nagrywarki DVD.
2) Stan środków obrotowych na koniec roku 	2.237.301,-zł.
	Na niepełne wykonanie planu rozchodów wpływ miało przedłużenie procedury przetargowej związanej ze zleceniem wykonania 30 arkuszy TBD.

