Objaśnienia do wydatków majątkowych
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

53.950.000,-zł

rozdz. 01008 – Melioracje wodne
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na melioracje wodne

6.700.000,-zł

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- wydatki
i

majątkowe

z

przeznaczeniem

noworozpoczynane

z

dziedziny

na

zadania

„ochrona

kontynuowane

przed

powodzą”

47.250.000,-zł
Dz. 600 – Transport i łączność
rozdz. 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

17.863.000,-zł
3.968.000,-zł

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup pojazdów szynowych
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

13.895.000,-zł

wydatki majątkowe obejmują:
a) realizację zadań kontraktowych:
- Budowa drogi łączącej drogi krajowe Nr 9 i 19 w rejonie lotniska
Rzeszów – Jasionka,
- Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne, odc. Prusie –
granica województwa.
b) zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, wykonanie dokumentacji
drogowo – mostowej, wykup gruntów oraz przygotowanie zadań objętych
Funduszami Strukturalnymi.
Dz. 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75018 –Urzędy Marszałkowskie
-

100.000,- zł
100.000,-zł

wydatki majątkowe zaplanowano na zakup samochodu osobowego oraz
sprzętu komputerowego.

Dz.758 – Różne rozliczenia

12.000.000,-zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

12.000.000,-zł

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na udział własny
samorządu w realizacji programu PHARE 2000, 2001, 2002.
Dz. 801 – Oświata i wychowanie

920.000,-zł

Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne

920.000,- zł

- wydatki

majątkowe

z

przeznaczeniem

na

kontynuację

zadania

pn: „Informatyzacja sieci bibliotek pedagogicznych”. Zadanie ujęte
w Kontrakcie Wojewódzkim.
Dz. 851 – Ochrona zdrowia

3.762.000,-zł

rozdz. 85111- Szpitale ogólne

3.262.000,- zł

Wydatki majątkowe obejmują finansowanie następujących zadań:
- Nadbudowa Zespołu Bloku Operacyjnego Budynku Specjalistycznego
Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc z Salą Pooperacyjną Intensywnego
Nadzoru

350.000,- zł

- Zakup aparatu RTG Angiograf do badań koronograficznych dla potrzeb
Pracowni

Hemodynamicznej Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego

Szpitala w Przemyślu
- Śluza
i

sanitarna

modernizacja

1.000.000,- zł

/ szatniowa /
Bloku

Bloku

Operacyjnego

Operacyjnego
Ogólnego

Ogólnego
dla potrzeb

kardiochirurgii – I etap, adaptacja pomieszczeń i uruchomienie Oddziału
Kardiochirurgii - II etap (Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego nr 2
w Rzeszowie )
- Modernizacja i rozbudowa

550.000,-zł
Zakładu Patomorfologii wraz z tunelem

komunikacyjnym (Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu )
400.000,-zł
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-

zakup przyspieszacza wysokoenergetycznego wraz z linią terapeutyczną

(Wojewódzkiego

Szpitala

Specjalistycznego

im

Fryderyka

Chopina

w Rzeszowie

962.000,-zł

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

500.000,-zł

-

wydatki

majątkowe

Kontraktowego

z

przeznaczeniem

na

finansowanie

zadania

pn. Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno –

Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie realizowane przez
Fundację Caritas na Rzecz Regionalnego Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

140.000,-zł

Rozdz. 90095- Pozostała działalność

140.000,-zł

- wydatki majątkowe zaplanowano na zakup sprzętu do poligrafii.
Dz. 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

6.185.000,-zł
145.000,- zł

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na kontynuację prac modernizacyjnych
toalet dla publiczności (Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie).
rozdz. 92116 – Biblioteki

70.000,- zł

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie III etapu wentylacji
w budynku przy ul. Sokoła 13 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie).
rozdz. 92118 – Muzea

5.970.000,- zł

Wydatki majątkowe obejmują finansowanie następujących zadań:
- zadanie inwestycyjne pn. „Wsparcie rewitalizacji Starówki w Przemyślu”.
Zadanie ujęte w Kontrakcie Województwa

5.700.000,- zł,

- kontynuowanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i wymianę instalacji
elektrycznej Zamku (Muzeum – Zamek w Łańcucie)

120.000,- zł,
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- zakup ziemi dla potrzeb tworzonego Skansenu archeologicznego w Trzcinicy
(Muzeum Podkarpackie w Krośnie)

70.000,- zł,

- dokończenie sieci hydrantowej zabezpieczenia p.poż. Parku Etnograficznego
(Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE :

80.000,- zł.
94.920.000,-zł .
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