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INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2008 ROKU 

 

 

 Zgodnie  z artykułem 198  ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych (Dz. U., 

Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa 

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 

I półrocze 2008 roku. 

 

 Budżet Miasta Rzeszowa na 2008 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2007r. 

(uchwała nr XXIII/376/2007) wynosił 576 776 936,00 zł po stronie dochodów i 588 867 543,00 zł po 

stronie wydatków. 

 

W I półroczu 2008 roku wystąpiły zmiany budżetu, wynikające: 

 

1. Ze zmniejszenia dochodów o kwotę         1 059 687,00 zł 

w tym; 

1) dotacje z budżetu państwa             2 325,00 zł 

2) środki z budżetu Unii  Europejskiej     1 057 362,00 zł 

 

2. Ze zwiększenia dochodów o kwotę       50 123 754,00 zł 

w tym; 

1) ze zwiększenia dochodów na finansowanie zadań własnych   12 936 304,00 zł 

     w tym zwiększenie z tytułu: 

� wpływów z podatków i opłat zaliczanych do  

dochodów miasta       1 113 800,00 zł 

� dochodów komunalnych jednostek budżetowych 

      i wpływów innych jednostek organizacyjnych      253 645,00 zł 

� udziałów w podatkach stanowiących dochód  

      budżetu państwa         2 883 773,00 zł 

� dotacji z funduszy celowych        146 447,00 zł 

� odsetki od środków na rachunkach bankowych      500 000,00 zł 

� zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków  

      niewygasających       1 502 011,00 zł 

� pomocy finansowej         348 000,00 zł 

� ze zwiększenia  dotacji na zadania realizowane  

na podstawie porozumień między jednostkami  

samorządu terytorialnego       478 130 ,00 zł 

� środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł  5 501 498,00 zł 

� różne dochody           200 000,00 zł 

� darowizny               9 000,00 zł 

2) ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa        5 736 788,00 zł 

3) ze zwiększenia środków z budżetu Unii Europejskiej    13 032 438,00 zł 

4) ze zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa    18 418 224,00 zł 

 

Na 30 czerwca 2008 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 

• po stronie dochodów 625 841 003,00 zł 

• po stronie wydatków 683 513 400,00 zł 

 

Zmiany planu dochodów wg ważniejszych źródeł i wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia 

tabela Nr 1 i Nr 2. 


