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CHARAKTERYSTYKA  DOCHODÓW

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową Nr XXX/13/2005 z 25 stycznia 2005 r. przyjęła 
plan dochodów na 2005 r. w wysokości 400 163 737 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o
39 244 356  zł i po korektach wyniósł 439 408 093 zł.
Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 428 297 613 zł, co stanowi 97,5 % planowanej kwoty 
rocznej, z tego:

I. Dochody na finansowanie zadań własnych 216 683 732 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 150 534 979 zł

III. Dotacje z budżetu państwa 45 300 612 zł

IV. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 
            między jednostkami samorządu terytorialnego  2 268 662 zł

V. Środki na programy Unii Europejskiej 13 509 628 zł

I. Dochody na finansowanie zadań własnych 216 683 732  zł

Źródłami dochodów własnych są:
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta 90 728 324 zł
2. Odsetki  od środków na rachunkach bankowych 595 801 zł
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych 

i wpływy innych jednostek organizacyjnych 6 718 662 zł
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy

składników majątkowych miasta 10 187 897 zł
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu miasta 98 564 834 zł
6. Dotacje z funduszy celowych 2 461 744 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 864 271 zł
8. Środki 2,5 % - na pokrycie kosztów obsługi PFRON  63 678 zł
9. Różne dochody  2 997 472 zł
10. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 3 451 482 zł
11. Pomoc finansowa        25 000 zł
12. Darowizny 5 000 zł
13. Wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych 19 567 zł

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

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów Miasta 90 728 324 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:
1) Podatki i opłaty lokalne 64 889 344 zł
2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 336 166 zł
3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 299 455 zł
4)  Podatek od spadków i darowizn 938 480 zł
5) Opłata targowa 1 370 588 zł
6) Opłata administracyjna 759 zł
7) Opłata z tytułu wpisów oraz  zmian we wpisach
      do ewidencji działalności gospodarczej 260 400 zł
8) Opłata parkingowa 465 321 zł
9) Opłata eksploatacyjna 241 070 zł
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10) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2 646 883 zł
11) Opłata skarbowa 5 226 348 zł
12) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 592 707 zł
13) Opłata produktowa 43 806 zł
14) Opłata za czynności egzekucyjne 132 291 zł
15) Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje 4 115 804 zł
16) Opłata stała w żłobkach i przedszkolach 3 597 054 zł 
17) Opłaty cmentarne 571 848 zł

Wpływy te były ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. 
Zostały one zrealizowane w 102,8 % w stosunku do planu rocznego. 

1) Podatki i opłaty lokalne 64 889 344 zł

W 2005r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 64 889 344 zł, co stanowi 
102,6 % planu rocznego. 

a) Podatek od nieruchomości 60 739 728 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 102,5 % 
planu rocznego. Część podatników nie dokonała wpłat podatku od nieruchomości z 
powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i 
zakłady w upadłości, jednostki PKP oraz zakłady opieki zdrowotnej. Na koniec 2005 
roku zaległości ww. podmiotów gospodarczych wyniosły 4 036 134 zł . W ramach 
prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano  6 516 upomnień na kwotę 
3 365 531 zł. W wyniku  czynności egzekucyjnych oraz bezpośredniej realizacji tytułów, 
na rachunek Miasta wpłynęła kwota 2 590 340 zł z tytułu zaległego podatku od 
nieruchomości za lata ubiegłe. Na koniec 2005 roku zaległości w podatku od 
nieruchomości wyniosły 9 301 326 zł.

b) Podatek od środków transportowych 3 828 896 zł

Dochody z tego tytułu stanowiły 103,5 % planowanych wpływów rocznych.  W okresie 
sprawozdawczym wysłano 251 upomnień na kwotę 797 242 zł oraz wystawiono 318 
tytułów wykonawczych na kwotę 806 478 zł. W wyniku tych czynność oraz 
bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 402 752 zł z tytułu 
zaległego podatku od środków transportowych. Pomimo prowadzonego postępowania
egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2005 roku wyniosły 1 468 497 zł. 

c) Podatek od posiadania psów 97 363 zł

Do kasy miejskiej w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota tj. 114,5 % planu 
rocznego. 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wysokości stawek podatku od 
posiadania psów, pobór tego podatku prowadzili inkasenci jednostki administrującej 
budynkami mieszkalnymi. W 2005 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie w 
sprawie określenia wysokości zobowiązania  w tym  podatku wobec podatników, którzy 
nie dokonali  wpłat w terminach płatności określonych ww. uchwale. W ramach  
postępowania podatkowego wysłano 1193 postanowień oraz wystawiono 185 decyzji na 
kwotę 7 436 zł. Nie wszyscy podatnicy uregulowali zaległy podatek, dlatego też  
wystawiono 47 upomnień na kwotę 2 377 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 
544 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego i czynności 
egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 17 272 zł z tytułu zaległego podatku 
od posiadania  psów za lata ubiegłe. Na 31 grudnia 2005 roku zaległości w tym podatku
wyniosły 9 491 zł.
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d) Podatek rolny 223 192 zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 111,6 % planu. Z uwagi na niskie 
dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2005 
roku wyegzekwować  w całości zaległego podatku. Na dzień 31 grudnia 2005 roku 
zaległości w  podatku wyniosły 42 281 zł. W ramach prowadzonego postępowania 
egzekucyjnego wysłano 138 upomnień na kwotę 44 508 zł oraz wystawiono 82 tytuły  
wykonawcze na kwotę 55 203 zł.

e) Podatek leśny 165 zł

Został zrealizowany w 165,0 % wielkości planowanej. Na dzień 31 grudnia 2005 roku 
zaległości wyniosły 59 zł.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 336 166 zł

Podatek  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 2005 rok na podstawie szacunku 
Urzędu Skarbowego. Wykonanie  podatku wyniosło 56,0 % planu rocznego.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 299 455 zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany i jest realizowany przez 
Urząd Skarbowy. Osiągnięte dochody  stanowiły 71,3 % planowanych rocznych wpływów. 
Podatkiem 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 938 480 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd 
Skarbowy. W 2005 r. wpływy wyniosły  95,3 % planu rocznego. Wielkość wpływów z tego 
tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych  podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

5) Opłata targowa 1 370 588 zł

Wpływy z opłaty targowej były istotnym źródłem zasilania dochodów własnych miasta. 
Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w  101,5 %. 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 759 zł

Opłata ta pobierana była za wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania 
przestrzennego. W 2005 roku  nastąpiło niewykonanie planowanych dochodów ponieważ 
liczba czynności administracyjnych dotycząca ww. spraw była niższa niż zakładano.
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7) Opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach 
do ewidencji działalności gospodarczej 260 400  zł

Wpływy do budżetu z tytułu wpisów do ewidencji i ich zmian wynikają z ustawy z dnia 2 
lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 173, poz. 1807 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 w 
kwocie 50 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 130,2 % planowanej kwoty.
Ustawodawca w 2005 r. wprowadzając zmiany przepisów z zakresu ubezpieczeń 
społecznych, na bardziej korzystne z punktu widzenia przedsiębiorcy spowodował, że 
wzrosła znacznie liczba osób prowadzących  działalność gospodarczą w oparciu o wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej, co znalazło odbicie w wyższej kwocie wpływów z tego 
tytułu do budżetu miasta.

8) Opłata parkingowa 465 321  zł

Wpływy w 2005 r. z opłaty parkingowej wyniosły 101,2 % planu rocznego. Są to opłaty 
uzyskane ze strefy płatnego parkowania, parkingu przy Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim oraz parkingu przy ul. Dołowej. 

9) Opłata eksploatacyjna 241 070 zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 146,1 %  planowanych wpływów rocznych. 
Zgodnie z art. 84 ustawy z 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005,
Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.), przedsi biorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza 
opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Wysokość opłaty ustala się 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 2005 
roku zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie występowały.

10)Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  2 646 883  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. W 2005r. zrealizowane dochody osiągnęły 120,3 % planu rocznego. Dodatkowe 
wpływy do miejskiej kasy spowodowane były  wzrostem liczby przedsiębiorców 
rozpoczynających działalność gospodarczą w branży gastronomicznej i detalicznej.

11)Opłata skarbowa 5 226 348 zł

Opłata skarbowa została zrealizowana w wysokości stanowiącej 100,5 % planowanych 
wpływów rocznych. Na podstawie  art.1 ust 1 ustawy z dnia 9 września o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2004r, 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 pełnomocnictwa, 
weksle a także dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela. Na 31 grudnia 
2005 roku zaległości w opłacie skarbowej nie występowały.

12)Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 592 707 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w  98,8 % planowanej wielkości na 2005 rok. 
Niewykonanie dochodów z tego tytułu wynikało z obowiązującej od 1 września 2005 roku 
nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 roku, 
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Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) . Art. 54 § 5 tej ustawy stanowi, że odsetek za zwłokę nie nalicza 
się jeżeli wysokość odsetek nie  przekracza  trzykrotności wartości opłaty dodatkowej 
pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej od raty zaległego podatku 
czy opłaty. Opłata dodatkowa wynosiła w 2005 roku 6,60 zł.

13)Opłata produktowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Oddział w Rzeszowie
przekazał na konto budżetu Miasta opłatę produktową w wysokości  43 806 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. 

14)Opłata za czynności egzekucyjne 132 291 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 administracji  ( Dz. 
U. z 2005r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm. ) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 
Przekroczenie założonego planu dochodów z tego tytułu ( 132,3 % ) wynika z lepszej 
egzekucji zaległych podatków i opłat wraz z odsetkami za zwłokę. W okresie 
sprawozdawczym  w wyniku podjętych czynności wyegzekwowano 3 330 358 zł z tytułu 
zaległych podatków i opłat.

15)Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje 4 115 804 zł

• ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków 4 069 541 zł
• z opłaty za licencje i koncesje 46 263 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 1999 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 104,2%, powodem był wzrost liczby rejestrowanych pojazdów sprowadzanych 
z zagranicy. 

16)Opłata stała w żłobkach i przedszkolach                  3

W okresie sprawozdawczym dochody przekazane na konto podstawowe budżetu Miasta 
przez żłobki wyniosły 569 260 zł oraz przedszkola - 3 027 794 zł. Planowane dochody 
zostały wykonane w  99,5 %.

17)Opłaty cmentarne

Planowane dochody z tytułu opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu, używanie gruntu pod 
groby, za utrzymanie porządku przy pochowku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych 
zostały wykonane w 86,6 %. Niższe wykonanie od zakładanego w planie wynika z faktu, iż 
zmalało zainteresowanie kupowaniem gruntu pod groby podwójne. Ponadto znacznemu 
skróceniu uległ okres sprzedaży  grobu (z 20 lat do 5 lub10 lat).
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2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 595 801 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 organizacyj nych 6 718 662 zł

Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:
1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 394 286 zł
2) mandatów nakładanych przez Straż Miejską 39 119 zł
3) użytkowania słupów ogłoszeniowych 33 589 zł
4) wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta 117 740 zł
5) dochodów z mienia komunalnych jednostek budżetowych 445 390 zł
6) odsetek od środków na rachunkach bankowych 27 477 zł
7) odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 2 852 867zł
8) prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej 6 658 zł
9) innych dochodów 2 801 536 zł

w tym:
• wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS 140 872 zł
• dochody za zajęcie pasa drogowego 954 401 zł
• opłata egzaminacyjna pobierana

przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 806 740 zł
• opłata za zakwaterowanie uczniów w internacie          310 496 zł
• sprzedaż dokumentacji budowlanej na zadanie 

pn. „Kanalizacja deszczowa przy ul. Wiktora, Witosa,
Wyspiańskiego z włączeniem do krytego potoku Miko ka” 107 325 zł

• wpływy z różnych opłat (np. z tytułu wydania kart wędkarskich,
świadectw pochodzenia zwierząt, koszty egzekucji, 
wpływy za sponsoring) 106 269 zł

• wpłata gwarancji bankowej dotyczącej zakończonego zadania
pn. Kryta pływalnia przy szkole podstawowej na os. Nowe Miasto 34 197 zł

• pozostałe dochody 341 236 zł
Dochody komunalnych jednostek budżetowych zostały wykonane na poziomie 108,6% planu 
rocznego.

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy
składników majątkowych miasta 10 187 897  zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości  53,6 % planu rocznego.
Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:
1) opłaty za dzierżawę komunalnych gruntów rolnych i budowlanych 1 361 606 zł
2) odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości 6 450 882 zł  
3) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności 107 712 zł
4) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 1 118 486 zł
5) opłaty za dzierżawę składników majątkowych 1 539 181 zł
6) inne dochody 148 913 zł

Ważnym źródłem dochodów w tej grupie była sprzedaż nieruchomości. Ze sprzedaży lokali 
mieszkalnych Miasto otrzymało kwotę w wysokości 2 732 696 zł, ze sprzedaży działek 
budowlanych 3 102 614 zł, ze sprzedaży budynków 200 527 zł oraz za zwrot nieruchomości 
392 193 zł.
Ponadto w roku bieżącym została zwrócona renta planistyczna w wysokości 545 666 zł, w 
wyniku uchylenia przez NSA decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego i 
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poprzedzającej jej decyzji Prezydenta Miasta, co wpłynęło na obniżenie zrealizowanych 
dochodów.
Decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 września 2000 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 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 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 2004 r. 545 666 zł.
Niskie wykonanie planu dochodów  wynika m.in. z:
• braku zainteresowania nabyciem nieruchomości przy ul. Rejtana – Ustronia i ul. 

Ciepłowniczej,
• braku uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie sprzedaży internatu przy ul. Hetmańskiej,
• braku zainteresowania wykupem mieszkań komunalnych,
• obciążenia budżetu gminy podatkiem VAT od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 98 564 834 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 103,3 % w stosunku do wielkości planowanej.
Składają się one z:
1) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 11 792 269 zł

a) 6,71 % udział w CIT dla gminy   9 715 107 zł
b) 1,4 % udział w CIT dla powiatu 2 077 162  zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
(Dz. U. Nr 203, poz.1966 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 oddziałów znajdujących 
się 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-
077/611/04 z 12 października 2004 roku. II. Urząd Skarbowy w Rzeszowie ( pismo znak: II 
US IV-814/208/04 z 19 października  2004), Podkarpacki Urząd Skarbowy ( pismo znak: 
P.U.S. VII-077/G/503/04 z 30 września 2004 r. ), szacunki Ministerstwa Finansów ( pisma 
znak: ST3-4820-3/2005, ST4-4820-1/2005 z 6 stycznia 2005 r) oraz wykonanie dochodów 
w 2004 r. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 104,8 % planowanej 
wielkości.

2) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 86 772 565 zł
a) 35,61% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 

zamieszkałych na terenie gminy 67 378 309 zł
b) 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

zamieszkałych na terenie powiatu 19 394 256 zł

Planowane dochody Miasta w 2005 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych wyniosły 84 135 549 zł. W okresie sprawozdawczym do 
budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 103,1 % wielkości planowanej. Wielkość 
wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów i wprowadzona 
do budżetu na podstawie pism o sygnaturze ST3 – 4820-3/2005, ST4 – 4820-1/2005 z dnia 
6 stycznia 2005 roku oraz prognozę podaną przez I. Urząd Skarbowy w Rzeszowie ( pismo 
znak: I US IV-077/611/04 z 12 października 2004 r. ), II Urząd Skarbowy w Rzeszowie  
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( pismo znak: II US- iv-8141/208/04 z 19 października 2004r.),a także Podkarpacki Urząd 
Skarbowy ( pismo znak: P.U.S. VII-077/G/503/04 z 30 września 2004 r. ).

6. Dotacje z funduszy celowych 2 461 744  zł

Na kwotę tę złożyły się:
• utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekazane przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 674 192 zł,

• dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia  na zakup sprzętu medycznego dla 
DPS, ul Powstańców Śląskich w kwocie 3 000 zł,

• dotacja z Funduszu Dopłat przy BGK na przebudowę budynku przy ul. Hoffmanowej 23 w 
wysokości 600 000 zł,

• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla OSP 
Drabinianka na zakup pompy szlamowej w wysokości 3 040 zł,

• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
modernizację budynku DPS przy ul. Załęskiej w wysokości 60 200 zł,

• dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla filii DPS przy 
ul. Łabędziej w wysokości 121 312 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 864 271 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.). Kwota ta w 2005 r. wyniosła 836 315 zł. 
Pozostała kwota tj. 27 956 zł stanowi należne gminie i powiatowi 5%  dochodów uzyskiwanych 
na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami.

8. Środki 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON 63 678 zł

Zaplanowane w budżecie środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wpłynęły na konto budżetu miasta i zostały przeznaczone na pokrycie 
kosztów obsługi zadań  ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

9. Różne dochody 2 997 472 zł

Są to środki, które wpłynęły do budżetu Miasta z tytułu zawartego porozumienia z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
obwodnicy północnej miasta Rzeszowa – ulica nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. 
Siemieńskiego i Lubelskiej – etap II” w wysokości 2 996 562 zł.
Środki w wysokości 910 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.

10.Zwrot niewykorzystanych środków 
z wydatków niewygasających 3 451 482 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 2004 r., które nie zostały  wykorzystane 
w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.
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11. Pomoc finansowa 25 000 zł

Są to wpływy przekazane przez gminę Trzebownisko na podstawie zawartego porozumienia 
na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w 
Rzeszowie.

12.Darowizny 5 000 zł

Środki zostały  przekazane przez PZU  SA dla Miejskiego Zarządu Żłobków na zakup urządzeń 
wczesnego wykrywania pożarów i wykładziny antypoślizgowej.

13.Wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych 19 567 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gospodarstwo pomocnicze wpłaca do budżetu 
połowę osiągniętego zysku. 
W 2005 r.  wpłaty takiej dokonały:
• Zespół Szkół Gospodarczych - warsztaty  szkolne - 883 zł,
• Gimnazjum Nr 11, przy którym funkcjonuje kryty basen „Muszelka”    - 18 684 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 150 534 979 zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 146 817 183 zł. W 
trakcie roku została ona zwiększona o 3 717 796 zł. Do 31 grudnia 2005 r. wpływy z tytułu 
subwencji ogólnej wyniosły 100,0 % planowanej kwoty.

1) Część oświatowa 143 288 545  zł

a) subwencja na zadania szkół podstawowych i gimnazjów 50 745 716 zł
b) subwencja na zadania szkół ponadpodstawowych                   92 542 829 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, 
zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego  (Dz. U. 203, poz. 1966 z późn. zm.), jest ustalana corocznie w ustawie 
budżetowej.
W okresie sprawozdawczym na rachunek  budżetu Miasta wpłynęło 143 288 545 zł, tj. 100,0 % 
planu.  

2) Część równoważąca 5 246 434 zł

a) dla gminy 3 653 714 zł
b) dla powiatu 1 592 720 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) Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych 2 000 000 zł

Minister Finansów przyznał Miastu 2 000 000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych. Powyższe środki zostały 
wykorzystane na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy nowoprojektowanej”.
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III. Dotacje z budżetu państwa 45 300 612 zł

1. Dofinansowanie zadań własnych gminy 6 176 346  zł
2. Finansowanie zadań własnych powiatu 7 562 595  zł
3. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 31 282 164  zł
4. Finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień 

z organami administracji rządowej 279 507 zł

W budżecie miasta Rzeszowa na 2005 rok zapisane zostały dotacje celowe w kwocie 46 350 548
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 zmniejszone do 
wysokości 45 742 677 zł . Do 31 grudnia 2005 r. na rachunek budżetu Miasta wpłynęły środki w 
wysokości 45 300 612 zł, co stanowi 99,0 % planowanej kwoty dotacji.

1. Dofinansowanie zadań własnych gminy 6 176 346   zł

Na rachunek budżetu Miasta wpłynęła dotacja na finansowanie zadań własnych gminy
w wysokości 6 176 346 zł, co stanowi  100,0% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na:

wydatki bieżące 5 196 346 zł

a) Oświata i wychowanie 21 259 zł

• szkoły podstawowe 14 659 zł

rodki te zostały przeznaczone na wyprawk  szkoln  obejmując  podręczniki o 
wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

• pozostała działalność 6 600 zł

W ramach wdrażania reformy oświatowej zostały sfinansowanie prace komisji 
kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień 
awansu zawodowego

b) Pomoc społeczna 4 626 020 zł

• ośrodki wsparcia 138 000 zł

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne 1 993 320 zł

• ośrodki pomocy społecznej 2 012 300 zł

• jednostki specjalistyczne poradnictwa, 
      mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 82 400 zł

• pozostała działalność 400 000 zł
(rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” )

c) Edukacyjna opieka społeczna 521 967 zł

• pomoc materialna dla uczniów  521 967 zł

rodki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów  udzielania edukacyjnej pomocy 
stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d ustawy o 
systemie oświaty.

d) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  27 100 zł

• galerie i biura wystaw artystycznych 27 100 zł
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Dotacja została przyznana przez Ministerstwo Kultury w ramach Programu 
Operacyjnego Promocja Twórczości na realizację zadania pn. Wystawa fotografii 
„Rzeszów – moje miasto, moje miejsce”

wydatki majątkowe 980 000 zł

a) Oświata i wychowanie 480 000 zł

• dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5   

b) Ochrona zdrowia 500 000 zł

• dotacja otrzymana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego z wydatków niewygasających w 
2004 r. na modernizacj  Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w 
Rzeszowie wraz z zakupem sprzętu specjalistycznego

2. Finansowanie zadań własnych powiatu 7 562 595 zł

Na rachunek budżetu Miasta wpłynęła dotacja na finansowanie zadań własnych powiatu
w wysokości 7 562 595 zł, co stanowi 96,2 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na:

wydatki bieżące 7 462 595 zł

a) Oświata i wychowanie 5 600 zł

• pozostała działalność 5 600 zł

rodki zostały przeznaczone na prace komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia 
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

b) Pomoc społeczna           7 456 995 zł

• domy pomocy społecznej 7 456 995 zł

rodki zostały przeznaczone na utrzymanie mieszkańców przyjętych do placówek 
przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz na poprawę standardów w domach pomocy 
społecznej.

wydatki inwestycyjne 100 000 zł

a) Pomoc społeczna 100 000 zł

• dotacja otrzymana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na modernizacj  budynku
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej

3. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 31 282 164 zł

W okresie sprawozdawczym dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 
wyniosła 31 282 164 zł, tj. 99,8 % planowanej kwoty. 

1) zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie 22 348 590 zł

Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w działach:

wydatki bieżące                       22 348 590 zł

•••• Administracja publiczna 617 388 zł
•••• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

 i ochrony prawa oraz sądownictwa 577 743 zł
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•••• Ochrona zdrowia 1 167 zł
•••• Pomoc społeczna 21 152 292 zł

wydatki inwestycyjne 6 688 zł

•••• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 688 zł

2) zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat      8 933 574  zł

Ze środków tych sfinansowano:

wydatki bieżące 8 866 525 zł

• Rolnictwo i łowiectwo  3 240 zł 
• Gospodarka mieszkaniowa 139 353 zł
• Działalność usługowa 284 535 zł
• Administracja publiczna 424 618 zł
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 749 000 zł
• Ochrona zdrowia 36 951 zł
• Pomoc społeczna 32 328 zł
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 196 500 zł

wydatki inwestycyjne       67 049 zł

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         67 049 zł

4. Zadania realizowane w drodze porozumień
z organami administracji rządowej 279 507 zł

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w dziale:

• Administracja publiczna 105 173 zł
• Działalność usługowa 15 000 zł
• Oświata i wychowanie 16 294 zł
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 143 040 zł

IV. Dotacje na zadania  realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego    2 268 662 zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęły dotacje:

a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000 zł

• Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000 zł

Są to środki przekazane przez powiat rzeszowski na zakup neutralizatorów i sorbentów dla 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

b) Oświata i wychowanie           548 858 zł

• Przedszkola    548 858 zł

W 2005 r. Miasto zawarło porozumienia z gminami: Głogów Młp., Krasne, Chmielnik, 
Łańcut, Tyczyn, Boguchwała, Świlcza, Hyżne, Niebylec, Dynów w sprawie refundacji 
kosztów utrzymania w przedszkolach dzieci pochodzących z terenu tych gmin.
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c) Pomoc społeczna       1 699 804 zł

• Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1 530 461zł
• Rodziny zastępcze 68 342 zł
• Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 101 001 zł

Od 1 stycznia 2005 r. prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży oraz utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych stało się zadaniem własnym 
powiatu. Zgodnie z art. 86 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 
65, poz. 593 z późn. zm.), powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub 
rodzinę zastępczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka, porozumienie w sprawie umieszczenie dziecka  w placówce oraz ustalenia 
wysokości ponoszonych wydatków.

V. rodki na programy Unii Europejskiej 13 509 628 zł

1) Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
pochodzących z obszarów wiejskich – edycja na rok szkolny 2004/2005       798 723 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przyznał ze środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz  z budżetu państwa stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
pochodzących z obszarów wiejskich w kwocie 798 723 zł.

2)  Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
pochodzących z obszarów wiejskich – edycja na rok szkolny 2005/2006       499 203 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przyznał ze środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz  z budżetu państwa stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
pochodzących z obszarów wiejskich w kwocie 499 203 zł.

3) Program Socrates – Comenius       152 429 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami  z Fundacją - Agencją Narodową Programu Sokrates w okresie 
sprawozdawczym na konto wpłynęło 80% przyznanego grantu. Przekazanie 20%  II raty grantu ze 
środków pochodzących z Unii Europejskiej nastąpi po zakończeniu rocznego okresu realizacji 
projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę  i uznania przez  Fundację wszystkich 
przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. W programie wzięło udział   4 szkoły 
podstawowe, gimnazjum oraz 4 szkoły ponadpodstawowe.

4) Program  Leonardo da Vinci     198 719 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami  z Fundacją – „ Fundusz Współpracy” – Krajowa Agencja 
Programu Leonardo da Vinci w okresie sprawozdawczym na konto wpłynęło 80% przyznanych 
środków w ramach grantu . Programem tym zostało objęte 4 szkoły: Zespół Szkól Nr 1, Zespół
Szkół Gospodarczych, Zespół Szkól Elektronicznych oraz Zespół Szkół Spożywczych. Szkoły te
realizowały 5 projektów objętych programem Leonardo da Vinci.
 Przekazanie 20%  II raty grantu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nastąpi po  
rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę  i uznania przez  Fundację wszystkich 
przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione.

5) PHARE 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza    5 727 129 zł

Planuje się zasilenie budżetu Miasta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację 
projektu pn. „Aktywizacja nowych terenów inwestycyjnych w Rzeszowie dzięki poprawie 
dostępności komunikacyjnej”. Środki zostaną przekazane na zadanie „Budowa Obwodnicy 
Północnej m.  Rzeszowa – Etap II Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej do ul. Rzecha 
wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków – Przemyśl.”
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6) Zintegrowany Program  Operacyjny
       Rozwoju Regionalnego ( ZPORR )    5 732 407 zł

Na konto budżetu Miasta  wpłynęły środki z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach programu ZPORR z tytułu realizacji projektu  „Przebudowa ulic na terenie Miasta 
Rzeszowa”.

7) Zintegrowany Program  Operacyjny
       Rozwoju Regionalnego ( ZPORR ) 398 235 zł

Na konto budżetu Miasta  wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach programu ZPORR z tytułu realizacji projektu  „Budowa sieci szerokopasmowej”.

8) PHARE Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska- Słowacja 2 783 zł

W ramach grantu przekazanego przez Euroregion Karpacki Euro – Karpaty na konto  budżetu 
Miasta  wpłynęły powyższe środki jako ostateczne rozliczenie realizowanego projektu „Polsko -
Słowacka  grupa ekspertów  jako narzędzie regionalnej promocji turystycznej”. Na realizację
projektu zostało wydatkowane 38 542 zł, z tego ze środków unijnych 24 912 zł .

Przychody 52 183 981 zł

W uchwale budżetowej na 2005 r. ustalono przychody w kwocie 31 200 000 zł. W trakcie roku 
przychody zostały zwiększone o kwotę 24 802 896 zł, z tego:15 339 821 zł  z tytułu zaciągniętych 
pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. Po wprowadzonych zmianach przychody zamknęły się kwotą 56 002 896 zł. 
Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie przychodów wyniosło 52 183 981 zł, co stanowi 
93,2 % wielkości planowanej, z tego: 

Emisja obligacji 29 400 000 zł

Pozyskane tą drogą środki przeznaczono na dofinansowanie takich inwestycji, jak:
� budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap I  

ulica nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej 7 600 000 zł
� budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap II  

ulica nowoprojektowana od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami
nad linią kolejową relacji Kraków - Przemyśl 3 000 000 zł

� modernizacja ul. Cieplińskiego – Lisa Kuli  1 000 000 zł
� przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej 2 000 000 zł
� przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz

z mostem przez Wisłok  3 600 000 zł
� przebudowa Al. Wyzwolenia (od Okulickiego do Krakowskiej) 600 000 zł
� budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów 1 400 000 zł
� budowa ul. Obszarowej – etap I i II 1 300 000 zł
� budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą 500 000 zł
� budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą, etap I i II 300 000 zł
� budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na osiedlu 

Wzgórza Staroniwskie 650 000 zł
� Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II –

Budowa ulic: Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej 
oraz odwodnienie Kaczeńcowej 150 000 zł

� Wykupy nieruchomości 4 000 000 zł
� Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych 2 200 000 zł
� Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap – cz. 1, 2, 3 i 4 1 000 000 zł
� Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej

ResMAN 100 000 zł
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Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 11 565 885 zł

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ( ZPORR ) 937 004 zł

Na wyodrębnione konto budżetu Miasta  wpłynęła  z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczka 
na  prefinansowanie projektu „ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji 
Rzeszowskiej RESMAN- etap I”. Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu ZPORR .

Sektorowy Program Operacyjny – Transport ( SPOT ) 10 628 881 zł

Na wyodrębnione konto budżetu Miasta  wpłynęła  z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczka 
na  prefinansowanie projektu „ Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 –
dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej”. Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach programu SPOT .

Pożyczki 1 635 692 zł
Spółdzielnie mieszkaniowe 1 035 692  zł
Spółdzielnia mieszkaniowa „ Projektant”
• Budowa ulicy Nowosądeckiej wraz z uzbrojeniem i oświetleniem 581 017 zł
• Kanalizacja deszczowa od ul. Sanockiej i Krośnieńskiej do ul 7KD 242 004 zł

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
• Połączenie ulicy Raginisa z ulicą Prymasa 1000-lecia  81 506 zł

Spółdzielnia Lokatorsko- Własnościowa ”Geodeci”
• Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego „Cegielniana” 131 165 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  600 000 zł

• Modernizacja instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska 
przy ul. Wyspiańskiego 600 000 zł

Wolne środki          9 582 404 zł


