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CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową Nr XX/21/2004 z 16 marca 2004 r. 
przyjęła plan dochodów na 2004 r. w wysokości 354 910 580 zł. W trakcie roku plan został 
zwiększony o 31 348 560 zł i po korektach wyniósł 386 259 140 zł.
Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 379 516 697 zł, co stanowi 98,3 % planowanej 
kwoty rocznej, z tego:

I. Dochody na finansowanie zadań własnych                196 262 138 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 141 612 805 zł

III. Dotacje na zadania realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 315 615 zł

IV. Dotacje z budżetu państwa            41 012 477 zł

V. Środki na programy Unii Europejskiej 313 662 zł

I. Dochody na finansowanie zadań własnych  196 262 138 zł

Źródłami dochodów własnych są:
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta        83 456 950 zł
2. Odsetki  od środków na rachunkach bankowych 610 186 zł
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych 
i wpływy innych jednostek organizacyjnych               4 797 838 zł

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy
składników majątkowych miasta           18 678 946 zł

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu miasta           81 253 509 zł
6. Dotacje z funduszy celowych     1 604 354 zł
7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami, 

     które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa      932 929 zł
8. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających     498 375 zł
9. Różne dochody 783 036 zł
10. Środki w wysokości 2,5 % - na pokrycie kosztów obsługi PFRON 69 075 zł
11. Darowizny       3 521 054 zł
12. Środki pozabudżetowe 5 886 zł
13. Pomoc finansowa 50 000 zł

Kształtowanie się dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela Nr 4.

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów Miasta     83 456 950 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:
1) Podatki lokalne            58 408 085 zł
2) Podatek od czynności cywilnoprawnych       3 790 255 zł
3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej   379 736 zł
4)  Podatek od spadków i darowizn     1 642 681 zł
5) Opłata targowa  1 358 199 zł
6) Opłata administracyjna 2 773 zł
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7) Opłata z tytułu wpisów oraz  zmian we wpisach
      do ewidencji działalności gospodarczej 233 850 zł
8) Opłata parkingowa 504 128 zł
9) Opłata eksploatacyjna    165 043 zł
10) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu      2 384 451 zł
11) Opłata skarbowa  5 086 689 zł
12) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat  991 227 zł
13) Opłata za czynności egzekucyjne  185 629 zł
14) Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje 4 229 332 zł
15) Opłata stała w żłobkach i przedszkolach 3 447 253 zł 
16) Opłaty cmentarne        605 507 zł
17) Opłata produktowa 42 112 zł

Wpływy te były ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań 
własnych. Zostały one zrealizowane w 104,9 % w stosunku do planu rocznego. 

1) Podatki lokalne             58 408 085 zł

W 2004 br. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 58 408 085 zł, co 
stanowi 103,3 % planu rocznego. 

a) Podatek od nieruchomości       54 656 100 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 
103,1% planu rocznego. Wielkość wpływów wyszacowana została w oparciu 
o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli 
stanowiących podstawę naliczania podatku w 2004 roku oraz stawki określone 
przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr XVI/193/2003 z dnia 2 grudnia 
2003 r. Podatek ten opłacały osoby prawne, jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące właścicielami, 
użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości na terenie 
Rzeszowa.
Część podatników nie dokonała wpłat podatku od nieruchomości z powodu trudnej 
sytuacji finansowej. Na koniec 2004 roku zaległości wyniosły 11 248 555 zł. 
Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości, 
jednostki PKP oraz zakłady opieki zdrowotnej, zaległości tych podmiotów wyniosły 
5 796 260 zł. 
W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2004 roku 
3001 upomnień na kwotę 6 416 815 zł oraz wystawiono 1 429  tytułów 
wykonawczych na kwotę 3 759 320 zł. W wyniku tych czynności  egzekucyjnych 
oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 
2 982 133 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe. 

b) Podatek od środków transportowych 3 453 679 zł

Dochody z tego tytułu to kwota 3 453 679 zł, co stanowi 106,3 % planowanych 
wpływów rocznych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu  o przewidywaną 
liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2004 roku oraz stawki określone 
przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr XVI/192/2003 z 2 grudnia 2003 roku. 
Od 1 stycznia 2002 roku zmieniła się konstrukcja  podatku od środków 
transportowych w wyniku  nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w 
związku z dostosowaniem do prawa Unii  Europejskiej. Podstawę opodatkowania 
stanowi dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Stawki podatku, zgodnie z ustawą 
i uchwałą Rady Miasta, zróżnicowane są między innymi w zależności od liczby 
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osi, rodzaju zawieszenia, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz 
wpływu na środowisko naturalne.
Zaległości na 31 grudnia 2004  wyniosły 1 373 527 zł. W 2004 roku  w wyniku 
prowadzonego postępowania egzekucyjnego, wysłano 256 upomnień na kwotę 
586 715 zł oraz wystawiono 72 tytuły wykonawcze na kwotę 133 248 zł. W wyniku 
tych czynności egzekucyjnych oraz  bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek 
Miasta wpłynęła kwota 337 911 zł z tytułu zaległego podatku od środków 
transportowych za lata ubiegłe.

c) Podatek od posiadania psów               78 669 zł

Do kasy miejskiej wpłynęło 78 669 zł, tj. 94,8 % planu rocznego. Wielkość 
wpływów wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej oraz 
stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa Nr XVI/191/2003 z dnia 2 grudnia 
2003 roku w sprawie podatku od posiadania psów. Zgodnie z uchwałą pobór tego 
podatku prowadzili inkasenci jednostki administrującej budynkami mieszkalnymi. 
Na 31 grudnia 2004 roku zaległości w ww. podatku wyniosły 5 344 zł. W 2004 roku 
wystawiono 44 upomnienia na kwotę 3 636 zł oraz wystawiono 89 tytułów 
wykonawczych na kwotę 2 853 zł. W wyniku tych czynności egzekucyjnych oraz 
bezpośrednich realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 3 503 zł z 
tytułu zaległego podatku od posiadania psów.

d) Podatek rolny       219 497 zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego, w kwocie 219 497 zł, stanowiły 115,5 % 
planu rocznego. Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę żyta 
oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą postawę opodatkowania tym 
podatkiem. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm. ), od stycznia 2003 r. 
opodatkowaniu podlegają bez względu na normę obszarową  grunty 
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty 
zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Do końca 
2002 r. użytki rolne wykorzystywane rolniczo, których powierzchnia była mniejsza 
niż 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy, podlegały opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomości. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi 
równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni 
równowartość 5q żyta, obliczoną według średniej ceny żyta za pierwsze III 
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Na dzień 31 grudnia 2004 roku 
zaległości w tym podatku wyniosły 44 126 zł. W ramach prowadzonego 
postępowania egzekucyjnego wysłano w 2004 roku 196 upomnień na kwotę 
102 154 zł oraz wystawiono 120 tytułów wykonawczych na kwotę 45 958 zł.

e) Podatek leśny 140 zł

Został zrealizowany  w kwocie 140 zł, co stanowi 140,0 % wielkości planowanej. 
Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna 
oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i 
budynków. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 roku  o podatku  
leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm. ) podatek leśny od  1 ha za rok 
podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według 
średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały  roku poprzedzający rok podatkowy. Na dzień 31 grudnia  2004 roku 
zaległości wyniosły 31 zł.
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2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 790 255 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 
czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.). Dochód gminy 
stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych jak umowy sprzedaży oraz 
zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy 
darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo 
zobowiązań  darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, 
ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).
Wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu na 2004 rok na podstawie 
szacunku Urzędu Skarbowego. Wykonanie  tego podatku wyniosło  63,2% planu 
rocznego.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 379 736 zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany i jest realizowany 
przez Urząd Skarbowy. Osiągnięte dochody z tego tytułu, w kwocie 379 736 zł, 
stanowiły 75,9 % planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie 
usługi i drobna wytwórczość. Decydujący wpływ na stopień realizacji tego źródła 
dochodów ma fakt utrzymania stawek podatku dochodowego, opłacanego w formie 
karty podatkowej na poziomie 1997 roku (rozporządzenie Ministra Finansów z 17 
grudnia 1996 r. Dz. U. Nr 151, poz. 717 z późn. zm.). 

4) Podatek od spadków i darowizn       1 642 681 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez 
Urząd Skarbowy. W 2004 r. wpływy wyniosły 1 642 681 zł, co stanowi 182,5 % planu 
rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym 
podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

5) Opłata targowa 1 358 199 zł

Wpływy z opłaty targowej były istotnym źródłem zasilania dochodów własnych 
miasta. Opłata ta została zrealizowana w kwocie 1 358 199 zł, co stanowi 118,1 % 
planu. Dochody uzyskano m.in. z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, 
Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, 
Wyspiańskiego, Lubelskiej MGRT oraz Placu Wolności. 

6) Opłata administracyjna  2 773 zł

Opłata ta pobierana była za wydawanie wypisów i wyrysów z planu 
zagospodarowania przestrzennego. W 2004 roku  nastąpiło niewykonanie 
planowanych dochodów, ponieważ liczba czynności urzędowych dotycząca ww. 
spraw była niższa niż zakładano.

7) Opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach 
do ewidencji działalności gospodarczej        233 850 zł

Wpływy do budżetu z tytułu wpisów do ewidencji i ich zmian wynikają z ustawy -
Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U Nr 101 z 1999r., poz. 1178 z późn. zm. ). 
Ustawa ta wprowadziła od stycznia 2002 roku, opłatę za wniosek o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej w kwocie 100 zł oraz za wniosek  dotyczący  zmiany wpisu 
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w kwocie 50 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 146,16 % 
planowanej kwoty.

8) Opłata parkingowa  504 128 zł

Wpływy w 2004 r. z opłaty parkingowej zamknęły się kwotą 504 128 zł, tj. 112,0 % 
planu rocznego. Są to opłaty uzyskane z parkingu przy Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim oraz parkingu przy ul. Dołowej. 

9) Opłata eksploatacyjna   165 043 zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu, w kwocie 165 043 zł, stanowiły 110,0 %  
planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.), przedsi biorca 
wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. 
Wysokość tej opłaty ustala on kwartalnie jako iloczyn stawki i ilości kopaliny wydobytej 
w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której 
jest prowadzona działalność objęta koncesją i w 40% dochód Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na 31 grudnia 2004 roku zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie występowały.

10)Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych       2 384 451 zł

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się, od 1 stycznia 
1997 r. zgodnie z nowelizacją ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zawartą w ustawie z 12 września 1996 
roku (Dz. U. z 2002, Nr 147, poz. 123 z późn. zm.). Podmioty prowadzące sprzedaż 
napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia za 
każdy rok jego ważności. Zrealizowane  dochody osiągnęły wysokość  2 384 451 zł, tj. 
127,1 % planu rocznego. 

11)Opłata skarbowa 5 086 689 zł

Opłata skarbowa została zrealizowana w wysokości 5 086 689 zł, tj. 128,6 % 
planowanych wpływów rocznych. Na podstawie  art.1 ust 1 ustawy z dnia 9 września 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) opłacie tej, 
podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i 
załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub 
na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty 
stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle, a także dokumenty zawierające 
oświadczenie woli poręczyciela. 
Na 31 grudnia 2004 roku zaległości w opłacie skarbowej nie występowały.

12)Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 991 227 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 991 227 zł, tj. 141,6 % 
planowanej wielkości na 2004 rok. Wysoki stopień ich realizacji wynikał z wpłat 
zaległych podatków w znacznie wyższych kwotach, niż zakładano.

13)Opłata za czynności egzekucyjne 185 629 zł

W dochodach tych zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności 
egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych 
na podstawie ustawy z dnia  17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w 
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administracji  ( Dz. U Nr 110 z 2002 roku, poz. 968 z późn. zm. ) oraz przepisów 
wykonawczych do tej ustawy. Przekroczenie planu dochodów z tego tytułu ( 185,6 % ) 
wynika z wyegzekwowania wyższych, niż zakładano, kwot zaległości podatkowych. W 
omawianym okresie w wyniku podjętych czynności egzekucyjnych została pobrana 
kwota w wysokości 1 903 089 zł z tytułu zaległych podatków i opłat.

14)Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje   4 229 332 zł

a) ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków 4 096 729 zł
b) z opłaty za licencje i koncesje  132 603 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu 
rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 199 r. Nr 57, 
poz. 612 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
określenia wysokości opłat  za czynności związane z udzielaniem i wydawaniem 
uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za 
egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. 
Nr 150, poz. 1685 ). Zakładany plan, w okresie sprawozdawczym został wykonany 
w 139,1 %.

15)Opłata stała w żłobkach i przedszkolach          3 447 253 zł

Zasady ustalania opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku i przedszkolu regulują 
uchwały Rady Miasta. Opłata ta wynosi odpowiednio 12 i 10 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
W okresie sprawozdawczym dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez 
żłobki wyniosły 491 706 zł, a przez przedszkola 2 955 547 zł. 
Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 97,0 %. Najistotniejszym 
powodem niewykonania była mniejsza, niż zakładano, liczba dzieci zapisanych do 
miejskich żłobków.

16)Opłaty cmentarne   605 507 zł

Planowane dochody z tytułu opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu, używanie gruntu 
pod groby, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń 
cmentarnych zostały wykonane w 126,1 % i wyniosły 605 507  zł.

17)Opłata produktowa     42 112 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Oddział w 
Rzeszowie przekazał na konto budżetu Miasta opłatę produktową w wysokości 
42 112 zł.
Opłata produktowa jest uiszczana przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej (Dz.U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.) w przypadku wprowadzania na rynek 
krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w 
załącznikach do ustawy.
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2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych   610 186 zł

Są to dochody pozyskane z oprocentowania wolnych środków pieniężnych 
pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych 
oraz wpływy innych jednostek organizacyjnych           4 797 838 zł

Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:
1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej     324 609 zł

2) mandatów nakładanych przez Straż Miejską      38 952 zł
3) użytkowania słupów ogłoszeniowych      29 551 zł
4) wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta     110 815 zł
5) dochodów z mienia komunalnych jednostek budżetowych    329 019 zł
6) odsetek od środków na rachunkach bankowych 141 003 zł
7) odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 2 679 966 zł
8) prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej 37 270 zł
9) innych dochodów                 1 106 653 zł

w tym:
• wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń 357 006 zł
• wpływy z usług w oświacie 332 109 zł
• rozliczenie dotacji za 2003 r SP ZOZ Nr 1 125 530 zł
• wpływów z różnych opłat (np. z tytułu wydania
     kart wędkarskich, świadectw pochodzenia zwierząt, 
      wpływy za sponsoring)   32 543 zł
• wpływy z Fundacji Polsko - Niemieckiej     9 584 zł

Dochody komunalnych jednostek budżetowych zostały wykonane na poziomie 106,6 % 
planu rocznego.

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy
składników majątkowych miasta 18 678 946 zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 87,5 % planu rocznego.
Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:
1) opłaty za dzierżawę komunalnych gruntów rolnych i budowlanych 1 169 849  zł
2) odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości           15 095 547 zł
3) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego
     osobom fizycznym w prawo własności                123 195 zł
4) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
     nieruchomości                         1 325 100 zł
5) opłaty za dzierżawę składników majątkowych             1 577 804 zł
6) inne dochody       92 779 zł
pomniejszone o zwrot renty planistycznej w wysokości 705 328 zł.

Ważnym źródłem dochodów w tej grupie była sprzedaż nieruchomości. Ze sprzedaży  
lokali mieszkalnych Miasto otrzymało kwotę w wysokości 6 316 896 zł ze sprzedaży 
działek budowlanych 2 661 199 zł oraz ze sprzedaży budynków  5 900 992 zł.

Decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 września 2002 r. została ustalona 
jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w wysokości 1 250 994 zł ( renta 
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planistyczna ). Powyższa kwota została wpłacona przez osoby fizyczne w lutym 2003 
roku. Jednocześnie osoby te złożyły skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na 
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. W wyniku uchylenia 
decyzji SKO w okresie sprawozdawczym  nastąpił zwrot renty planistycznej 
zainteresowanym osobom.
W listopadzie 2004 roku decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa  została ponownie 
ustalona opłata z tytułu wzrostu nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 718 920 zł. Wpływy z tego tytułu 
wyniosły  na 31 grudnia 545 666 zł.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód 
      budżetu państwa 81 253 509 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w  97,0% w stosunku do wielkości 
planowanej.
Składają się one z:

1) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych             8 451 601 zł
z tego:
a) 6,71 % udział w CIT dla gminy          6 824 673 zł
b) 1,4 % udział w CIT dla powiatu          1 626 928 zł

Zgodnie z ustawą z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 1999 - 2004 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.) wpływy 
z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Ponad 
70 urzędów skarbowych z terenu całego kraju przekazywało należne Miastu udziały 
w podatku dochodowym od podatników posiadających zakłady  (oddziały ) na terenie 
Rzeszowa.
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w oparciu 
o prognozę podaną przez I. Urząd Skarbowy w Rzeszowie (pismo znak: I US-IV-
077/248/03 z 23 września 2003 roku oraz wykonanie dochodów w 2003 r. W okresie 
sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 91,9 % planowanej wielkości.

2) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych            72 801 908 zł
z tego:
a) 35,72% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
zamieszkałych na terenie gminy              58 914 457 zł

b) 8,42% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
zamieszkałych na terenie powiatu               13 887 451 zł

Planowane dochody Miasta w 2004 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych wyniosły 74 547 447 zł. W okresie 
sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 97,7 % wielkości 
planowanej. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo 
Finansów i wprowadzona do budżetu na podstawie pism o sygnaturze ST3 – 4820-
81/2003, ST4 – 4820-667/2003 z dnia 29 listopada 2003 roku.

6. Dotacje z funduszy celowych  1 604 354 zł

• Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły utracone 
dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 1 510 354 zł.
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• Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła dotacja w 
wysokości 80 000 zł na zakup samochodu, przez warsztat terapii zajęciowej, 
z przeznaczeniem na dowóz osób niepełnosprawnych. 

• Z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia  wpłynęła dotacja w kwocie 4 000 zł na 
zakup sprzętu medycznego dla DPS, ul Załęska. 

• Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła 
dotacja na dofinansowanie zadania pn. „ Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka 
na terenie miasta Rzeszowa metodą mechaniczną” w wysokości 10 000 zł.

7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami, które są odprowadzane 
na rzecz budżetu państwa 932 928 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od 
wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, 
użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu 
Państwa, potrąca się 25 % wpływów, które stanowią dochód powiatu, na terenie którego 
znajdują się te nieruchomości (Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). 

8. Zwrot niewykorzystanych środków 
z wydatków niewygasających 498 375 zł

Zgodnie z art. 102 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) środki finansowe z 2003 r., które nie zostały  
wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na 
dochody budżetu Miasta.

9. Różne dochody 783 036 zł

• Związek Komunalny „Wisłok” przekazał dochody z tytułu rozliczenia zadań 
inwestycyjnych „Budowa głównego kolektora sanitarnego na os. Drabinianka” oraz 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hetmańskiej” ze środków unijnych ( zmiana 
kursu euro w roku 2003 ) w wysokości 268 055 zł.

• W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęła kwota 500 000 zł 
z Generalnej Dyrekcji Dróg i Mostów Oddział w Rzeszowie na realizację inwestycji 
pn. „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Rzeszowa ul Nowoprojektowana od 
ul. Lwowskiej do ul. Siemieńskiego i Lubelskiej, etap II”, przy ustalonym planie 
2 000 000 zł.

• Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wpłacił na konto budżetu Miasta 
kwotę w wysokości 9 460 zł z tytułu rękojmi.

• Rada Europy dofinansowała pobyt dzieci z  Rzeszowa na Olimpiadzie Sportowej 
Młodzieży Miast Partnerskich w Nyiregyhazie w wysokości 5 521 zł.

10.Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON 69 075 zł

Zaplanowane w budżecie Miasta środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań  
ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
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11.Darowizny 3 521 054 zł

W trakcie roku Miasta otrzymało darowizny na:
- poprawę układu komunikacyjnego na os. Pobitno-Wilkowyja i Wilkowyja – Południe –
3 500 000 zł,

- organizację imprez kulturalnych w mieście - 17 824 zł,
- remont zbiorowej mogiły ofiar terroru na cmentarzu komunalnym Pobitno – 3 230 zł.

12.Środki pozabudżetowe       5 886 zł

Środki w wysokości 5 886 zł zostały przekazane z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej , za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w ramach realizacji projektu 
ALSO Pomost na utrzymanie  i eksploatację systemu informatycznego Pomost. Celem 
tego programu jest systematyczne gromadzenie danych o ewidencji i obsłudze osób 
korzystających z opieki społecznej, a także sporządzanie sprawozdań z realizacji 
wypłaconych świadczeń. Dane te są przekazywane drogą elektroniczną do zasobów 
centralnych Ministerstwa.

13.Pomoc finansowa     50 000 zł

Na podstawie podpisanych porozumień gmina Trzebownisko dofinansowała  budowę  
schroniska  dla bezdomnych zwierząt w wysokości 25 000 zł. Ponadto  Marszałek 
Województwa Podkarpackiego  przekazał kwotę  w wysokości 25 000 zł na ochronę 
zabytków znajdujących się na terenie Miasta.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa        141 612 805 zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 135 713 011 zł. 
W trakcie roku została zwiększona do wysokości 141 612 805 zł. Do 30 grudnia br. 
wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły  100,0 % planowanej kwoty.

1) Część oświatowa  132 660 181 zł
w tym:
a) subwencja na zadania szkół podstawowych i gimnazjów 48 373 538 zł
b) subwencja na zadania szkół ponadpodstawowych  84 286 643 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004 (Dz. U. 150, poz. 983 z późn. 
zm.), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.
W okresie sprawozdawczym na rachunek  budżetu Miasta wpłynęło 132 660 181 zł, tj. 
100,0 % planu. Minister Finansów przekazywał subwencję oświatową w dwunastu 
ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 
wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wyniosła 2/13 ogólnej kwoty części 
oświatowej subwencji ogólnej. Na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego należnego za 2003 rok wpłynęła kwota 10 178 802 zł.
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2) Część równoważąca           4 933 363 zł

a) dla gminy 3 821 894 zł
b) dla powiatu 1 111 469 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania 
ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie 
finansowania zadań.
Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3  ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto 
budżetu Miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji 
ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. 

3) Część rekompensująca 235 zł

Do budżetu Miasta  wpłynęła  kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu 
ustawowych ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym, o  podatku 
leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 235 zł, co stanowi 100,0% 
planu. 

4) Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych            3 000 000 zł

Minister Finansów pismem z dnia 28 maja br., ST4-4822/399/2004, przyznał  Miastu 
3 000 000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie inwestycji drogowych. Powyższe środki zostały wykorzystane 
w II półroczu na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Nowoprojektowanej”.

5) Część wyrównawcza            1 019 026 zł

a) dla gminy 809 725 zł
b) dla powiatu 209 301 zł

Minister Finansów przekazał część wyrównawczą subwencji ogólnej w dwunastu 
ratach miesięcznych, w terminie do 15-go każdego miesiąca.

III. Dotacje na zadania realizowane na podstawie
     porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   315 615 zł

Są to dochody uzyskane z gmin ościennych z tytułu pobytu dzieci, zamieszkałych na
terenie tej gminy, a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie 
Rzeszowa (295 615 zł). Kwota w wysokości 20 000 zł stanowi dotację dla Komendy 
Miejskiej PSP na zakup sorbentów i środków pianotwórczych do usuwania rozlewisk.
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IV. Dotacje z budżetu państwa      41 012 477 zł

1. Dofinansowanie zadań własnych 15 110 714 zł
2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej           25 768 301 zł
3. Finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień 
      z organami administracji rządowej 133 462 zł

W budżecie miasta Rzeszowa na 2004 rok zapisane zostały dotacje celowe w kwocie 
24 954 675 zł  zł na dofinansowanie zadań własnych gminy, finansowanie zadań 
własnych powiatu, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminie i wykonywanych przez powiat. W trakcie roku, na podstawie decyzji dysponentów 
środków budżetowych, dotacje te zostały zwiększone do wysokości 42 971 548 zł . Do 30 
grudnia 2004 r. na rachunek budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 41 012 477 zł, 
co stanowi 95,4 % planowanej kwoty dotacji.

1. Dofinansowanie zadań własnych gminy         3 175 586 zł

Na rachunek budżetu Miasta wpłynęła dotacja na finansowanie zadań własnych gminy
w wysokości 3 175 586 zł, co stanowi 85,6 % planowanej kwoty.  Niższe niż zakładano 
wykonanie planu wynika z faktu ujęcia w wydatkach niewygasających budżetu państwa, 
kwoty w wysokości 500 000 zł, na realizację zadania. p.n „Modernizacja Izby Przyjęć 
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie, ul. Rycerska 4”.

Środki te przeznaczono na:

Dotacje na finansowanie wydatków bieżących 2 757 587 zł

a) oświata i wychowanie  17 002 zł
• sfinansowanie wyprawki szkolnej – zakup podręczników         8 665 zł
• komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne         8 337 zł

b) pomoc społeczna             2 736 585 zł
• zasiłki i pomoc w naturze             1 255 059 zł
• ośrodki pomocy społecznej             1 169 526 zł
• dożywianie uczniów                            162 000 zł
• pilotażowy program rządowy 

                      „Posiłek dla potrzebujących”                150 000 zł

c) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         4 000 zł
• ochrona i konserwacja zabytków                    4 000 zł

Dotacje na finansowanie wydatków inwestycyjnych 418 000 zł

a) oświata i wychowanie 300 000 zł
• Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5, wraz z przewiązką
i infrastrukturą towarzyszącą, w tym droga
( dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu )

b) ochrona zdrowia 100 000 zł
• Modernizacja Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II
 w Rzeszowie, ul. Rycerska 4 

      ( dotacja otrzymana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego )
c) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000 zł

• Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta
      ( dotacja otrzymana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego )
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d) kultura fizyczna i sport 8 000 zł
• Budowa boisk wraz z urządzeniami na osiedlu Drabinianka
      ( dotacja otrzymana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego )

2. Finansowanie zadań własnych powiatu        11 935 128 zł

Na rachunek budżetu Miasta wpłynęła dotacja na finansowanie zadań własnych powiatu
w wysokości 11 935 128 zł, co stanowi 99,8 % planowanej kwoty. Środki te 
przeznaczono na:

sfinansowanie wydatków bieżących                                   10 883 128 zł

a) administracja publiczna 29 998 zł
• aktywizacja zawodowa absolwentów „Pierwsza praca”

b) oświata i wychowanie 12 915 zł
• komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne 

c) pomoc społeczna           10 012 834 zł
• domy pomocy społecznej   7 245 075 zł
• placówki opiekuńczo – wychowawcze 2 767 759 zł

d) edukacyjna opieka wychowawcza 774 967 zł
• sfinansowanie stypendiów dla młodzieży

                       w ramach programu „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”
e) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52 414 zł

• dotacja z Ministerstwa  Kultury dla Teatru „Maska”

wydatki inwestycyjne 1 052 000 zł

a) oświata i wychowanie
• Budowa sali wystawienniczej 
      w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie 300 000 zł
     ( dotacja otrzymana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego )

• Budowa sali gimnastycznej 
      dla Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie  752 000 zł

                      (dotacja otrzymana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 50 000 zł, 
                       dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 702 000 zł)

3. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej        25 768 301 zł

W okresie sprawozdawczym dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji 
rządowej wyniosła  25 768 301 zł, tj. 95,0 % planowanej kwoty. 

1) zadania z zakresu administracji rządowej
 zlecone gminie           17 094 998 zł

Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w działach:

          wydatki bieżące           17 025 950 zł

• administracja publiczna    599 000 zł
• urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
      i ochrony prawa oraz sądownictwa   418 548 zł
• ochrona zdrowia         443 zł
• pomoc społeczna 15 733 552 zł
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• gospodarka komunalna i ochrona środowiska                274 407 zł

wydatki inwestycyjne 69 048 zł

• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 948 zł
• pomoc społeczna 59 100 zł

2) zadania z zakresu administracji rządowej
 wykonywane przez powiat             8 673 303 zł

wydatki bieżące 8 539 608 zł

• rolnictwo i łowiectwo         2 000 zł
• gospodarka mieszkaniowa     269 376 zł
• działalność usługowa      272 993 zł
• administracja publiczna     411 268 zł
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa             7 285 885 zł
• ochrona zdrowia   41 866 zł
• pomoc społeczna     60 920 zł
• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 195 300 zł

    wydatki inwestycyjne   133 695 zł

• działalność usługowa      3 695 zł
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa             130 000 zł

3) zadania realizowane w drodze porozumień
z organami administracji rządowej     133 462 zł

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w działach:

zadania gminne

• działalność usługowa      30 000 zł
• administracja publiczna       47 000 zł
• oświata i wychowanie 3 543 zł
• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 000 zł

zadania powiatowe

• administracja publiczna       5 435 zł
• oświata i wychowanie 29 484 zł
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PRZYCHODY    28 870 631 zł

W uchwale budżetowej na 2004 r. ustalono przychody w kwocie 29 961 796 zł.  w trakcie 
roku przychody zostały zmniejszone o 790 000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego 
przychody wyniosły 28 870 631 zł, co stanowi 99,0 % wielkości planowanej. 

obligacje 25 000 000 zł 
przeznaczone na:
1) budowę Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap I-V  -
ulica nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Siemieńskiego
i Lubelskiej w Rzeszowie – etap I-V 3 000 000 zł

2) modernizację ul. Cieplińskiego – Lisa Kuli  3 100 000 zł
3) przebudowę Al. Powstańców Warszawy -  Batalionów Chłopskich 300 000 zł
4) przebudowę Al. Wyzwolenia (od Okulickiego do Krakowskiej) 100 000 zł
5) przebudowę ul. Dębickiej 350 000 zł
6) przebudowę ul. Sobieskiego 650 000 zł
7) budowę ul. Obszarowej od ul. Strzyżowskiej do ul. Sanockiej 500 000 zł
8) budowę ul. Borowej wraz z infrastrukturą, I i II etap 400 000 zł
9) przebudowę ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do
stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z infrastrukturą techniczną 400 000 zł

10) budowę mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów 50 000 zł
11) budowę ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą 
na osiedlu Wzgórza Staroniwskie 200 000 zł

12) drogę dojazdową do budynków szeregowych AR i FROA 450 000 zł
13) wykupy nieruchomości 6 350 000 zł
14) budowę krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5 wraz z przewiązką 
i infrastrukturą towarzyszącą, w tym droga 2 500 000 zł

15) budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych 800 000 zł
16) budowę sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych 500 000 zł
17) modernizację budynków ZOZ Nr 1 – Budynek Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II ul. Rycerska – izba przyjęć 600 000 zł

18) nadbudowę i modernizację filii DPS przy ul. Łabędziej 350 000 zł
19) rozbudowę części mieszkalnej DPS dla Kombatantów 
ul. Powstańców Śląskich 4 400 000 zł

20) kanalizację deszczową na os. Drabinianka, II etap 3 000 000 zł
21) remont Wiaduktu Tarnobrzeskiego 1 000 000 zł

pożyczki 2 493 835 zł
przeznaczone na:
1) budowę ul. Krośnieńskiej, etap III     221 918 zł
2) budowę ul. Krośnieńskiej, etap IV     275 059 zł
3) budowę ul. Krośnieńskiej, etap V     419 980 zł
4) drogę łączącą ul. Panoramiczną z ul. Strzelniczą       35 000 zł
5) ulicę Sanocką na odcinku od ul. Obszarowej do ul. Kościelnej     289 999 zł
6) uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa 13     119 953 zł
7) uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa 14       27 721 zł
8) uzbrojenie terenu dla osiedla Kantorówka – zad. II i III, etap I     510 728 zł
9) uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego „Cegielniana II”     228 066 zł
10) uzbrojenie terenu dla osiedla przy ul. Witosa zad. II     235 081 zł
11) zespół mieszkaniowy przy ul Witosa     130 330 zł

wolne środki          1 376 796 zł


