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INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU
W 2003 ROKU

Zgodnie  z artykułem 136  ust.1 ustawy z 26 listopada 1998 roku  o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa 
przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie 
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta w 2003 roku.

Budżet Miasta Rzeszowa na 2003 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 
25 marca 2003 r. ( uchwała nr VII/45/2003 ) wynosił  338 119 210 zł po stronie  dochodów 
i 361 046 856 zł po stronie wydatków.
Zgodnie z § 5 wspomnianej uchwały, źródłem finansowania wydatków nie znajdujących 
pokrycia w dochodach były wolne środki na rachunku bankowym, pożyczki oraz emisja 
obligacji komunalnych.

W 2003 roku wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. Ze zmniejszenia dochodów na finansowanie 
zadań własnych           1 111 062 zł

2. Ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa           1 433 367 zł

3. Ze zwiększenia dochodów           8 309 994 zł
w tym;
1) ze zwiększenia dochodów na finansowanie zadań własnych         10 059 039 zł
     w tym zwiększenie z tytułu:

� wpływów z podatków i opłat zaliczanych do dochodów
miasta       57 140 zł

� dochodów komunalnych jednostek budżetowych
      i wpływów innych jednostek organizacyjnych     776 311 zł
� subwencji ogólnej z budżetu państwa              3 401 861 zł
� dotacji z funduszy celowych     619 392 zł
� darowizn       55 700 zł
� zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków 
      niewygasających  1 822 024 zł
� pozostałych   3 326 611zł

2) ze zwiększenia  dotacji na zadania realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego     33 000 zł

3) ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa           8 921 264 zł

Na 31 grudnia 2003 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

• po stronie dochodów  354 588 084 zł
• po stronie wydatków   377 515 730 zł

Zmiany planu dochodów wg ważniejszych źródeł i wydatków wg klasyfikacji budżetowej 
przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2.


