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UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA 

NA ROK 2011 
      NR  

RADY MIASTA RZESZOWA 
z dnia  

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 211, art. 
 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art.  220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 
237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
 

Rada Miasta uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 800 923 135  zł, z tego: 
1) dochody bieżące w kwocie       626 477 284 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie      174 445 851 zł. 

2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. 
 

§ 2 
 

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 887 442 567 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące w wysokości       608 623 238 zł, 
     w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych  334 505 477 zł 
b) statutowe wydatki jednostek budżetowych   145 815 239 zł 
c) dotacje           55 165 087 zł 
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych      47 670 162 zł 
e) wydatki z udziałem środków europejskich       8 533 085 zł 
f) obsługę długu         12 367 879 zł 

2) wydatki majątkowe w wysokości      278 819 329 zł, 
     w tym na: 

a) finansowane z udziałem środków europejskich   206 266 826 zł 
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne      69 052 403 zł 
c) dotacje na inwestycje          3 500 100 zł 

2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr  3, 3.1, 3.2.  
 

§ 3 
 

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2011 r. w kwocie 86 519 432 zł, zgodnie z tabelą Nr 11. 
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 

1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia  na rynku krajowym      8 292 693 zł, 
2) emisji papierów wartościowych        78 000 000 zł, 
3) spłaty udzielonej pożyczki              226 739 zł. 

 
§ 4 

 
Ustala się przychody budżetu w kwocie 114 417 693 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 
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§ 5 

 
Ustala się rozchody budżetu w kwocie 27 898 261 zł, zgodnie z tabelą Nr 10. 
 

§ 6 
 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3 000 000 zł. 
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 11 500 000 zł, na: 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta      1 000 000 zł, 
2) promocję miasta                200 000 zł, 
3) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta         1 000 000 zł, 
4) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach  
      organizacyjnych miasta                5 700 000 zł, 
5) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków  
       budżetu państwa i Unii Europejskiej             350 000 zł, 
6) pomoc społeczną             2 000 000 zł, 
7) zarządzanie kryzysowe            1 250 000 zł. 

 
§ 7 

 
Ustala się: 
1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4, 
2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5. 
 

§ 8 
 

Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 
 

§ 9 
 
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 
3 610 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 
 

§ 10 
 
Ustala się dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1 695 000 zł 
i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne 
i kartograficzne. 
 

§ 11 
 
Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 900 000 zł 
i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska. 
 

§ 12 
 

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 
5 426 500 zł, zgodnie z tabelą Nr 7. 

 
§ 13 

 
1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją: 
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1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
    zleconych ustawami w wysokości       41 978 856 zł. 
2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami  
     administracji rządowej w wysokości              17 000 zł. 

2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 8. 
 

§ 14 
 

1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 354 482 zł. 

2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 9. 
 

§ 15 
 
Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych oraz 
innych podmiotów w wysokości 2 481 529 zł, zgodnie z tabelą Nr 12. 
 

§ 16 
 

Ustala się wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 
w wysokości 232 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
 

§ 17 
 

Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 
w wysokości 28 423 724  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

 
§ 18 

 
Ustala się dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 
1 969 996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 
§ 19 

 
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 8 136 360 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 4. 
 

§ 20 
 
Ustala się dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 3 000 100 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
 

§ 21 
 

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 099 502 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
 

§ 22 
 
Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 
6 803 505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
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§ 23 

 
1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z 

załącznikiem Nr 8, w kwotach: 
1) dochody         14 761 345 zł, 
2) wydatki         14 858 609 zł. 
 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z 
załącznikiem Nr 9) w kwotach: 
1) przychody           7 960 093 zł, 
2) koszty            7 791 664 zł. 

 
§ 24 

 
Ustala się limity dla: 
 
1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 100 000 000 zł,  
 
2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 86 292 693 zł, w tym: pożyczki w 
państwowych funduszach celowych do kwoty 1 462 464 zł. 

 
3) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 
wartościowych do kwoty 27 500 000 zł. 

 
§ 25 

 
Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do: 
 
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 100 000 000 zł,  
 
2) Dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach 

publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej. 
 

3) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, 
innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień 
między działami klasyfikacji budżetowej. 

 
4) Dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych, polegających na 

przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji 
budżetowej. 

 
5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w 

planach dochodów tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między 
rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. 

 
6) Lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu Miasta. 
 
 
 



 Budżet 2011 5

 
§ 26 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 
 

§ 27 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  
 
 
 
 
 
 
 

  Przewodniczący 
          Rady Miasta Rzeszowa 

 
 


