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CHARAKTERYSTYKA  DOCHODÓW 

 

 

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową Nr LIII/45/2006 z 21 lutego 2006 r. 

przyjęła plan dochodów na 2006 r. w wysokości 491 251 741 zł. W trakcie  roku plan został 

zwiększony o 28 141 000  zł i po korektach wyniósł 519 392 741 zł. 

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 517 693 695,11 zł, co stanowi 99,67 % 

planowanej kwoty rocznej, z tego: 

 

I. Dochody na finansowanie zadań własnych               242 599 583,57 zł 

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 164 136 658,00 zł 

III. Dotacje z budżetu państwa             52 481 165,53 zł 

IV. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień  

            między jednostkami samorządu terytorialnego          2 077 232,98 zł 

V. Środki na programy Unii Europejskiej                                      56 384 305,19 zł 

VI.       Inne  środki ze źródeł zagranicznych      14 749,84 zł 

 

 

I. Dochody na finansowanie zadań własnych 242 599 583,57 zł 

 

Źródłami dochodów własnych są: 

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta              98 617 883,83 zł 

2. Odsetki  od środków na rachunkach bankowych 525 898,16 zł 

3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych  

      i wpływy innych jednostek organizacyjnych               6 162 485,27 zł 

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy 

      składników majątkowych miasta           16 019 352,69 zł 

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu miasta             116 758 098,60 zł 

6. Dotacje z funduszy celowych       2 688 495,38 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        1 067 117,10 zł 

8. Środki 2,5 % - na pokrycie kosztów obsługi PFRON  66 603,86 zł 

9. Pomoc finansowa  54 000,00 zł 

10. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających       522 266,12 zł 

11. Darowizny  65 000,00 zł 

12. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego  52 382,56 zł 

 

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

 

 

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów Miasta  98 617 883,83 zł 

 

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów: 

1) Podatki  lokalne            67 877 695,72 zł 

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych       7 841 503,52 zł 

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej   271 745,61 zł 

4) Podatek od spadków i darowizn     2 666 766,55 zł 

5) Opłata targowa 1 834 607,49 zł 

6) Opłata administracyjna 1 230,00 zł 
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7) Opłata z tytułu wpisów oraz  zmian we wpisach 

      do ewidencji działalności gospodarczej 243 129,00 zł 

8) Opłata parkingowa   470 787,60 zł 

9) Opłata eksploatacyjna     281 817,51 zł 

10) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu     2 775 000,52 zł 

11) Opłata skarbowa  4 961 848,19 zł 

12) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat  858 090,46 zł 

13) Opłata za czynności egzekucyjne  143 316,32 zł 

14) Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje 3 895 800,36 zł 

15) Opłata stała w żłobkach i przedszkolach 3 934 307,48 zł  

16) Opłaty cmentarne        539 646,02 zł 

17) Opłata produktowa 17 213,02 zł 

18) Renta planistyczna 3 378,46 zł 

 

Wpływy te były ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań 

własnych. Zostały one zrealizowane w 106,9 % w stosunku do planu rocznego.  

 

1) Podatki lokalne  67 877 695,72  zł 

 

W  2006r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 67 877 695,72  zł, 

co stanowi 102,1 % planu rocznego.  

 

a) Podatek od nieruchomości        63 225 683,88  zł 

 

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 

101,7 % 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 2006 roku zaległości ww. podmiotów gospodarczych 

wyniosły 4 058 627 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego 

wysłano w 2006 roku 5 465  upomnień na kwotę 3 766 605 zł oraz wystawiono 

1 936 tytułów wykonawczych na kwotę 2 156 413,74 zł. W wyniku tych czynności 

egzekucyjnych oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła 

kwota 2 154 301 zł  z tytułu zaległego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe. 

Na koniec 2006 roku zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 

8 148 369,10 zł. 

 

b) Podatek od środków transportowych 4 230 556,84 zł 

 

Dochody z tego tytułu wyniosły 110,2 % planowanych wpływów rocznych. W 2006 

roku wysłano 220 upomnień na kwotę 571 101 zł oraz wystawiono 119 tytułów 

wykonawczych na kwotę 395 935 zł. W wyniku tych czynności egzekucyjnych oraz 

bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek  Miasta  wpłynęła  kwota   404 635 zł  

z tytułu zaległego podatku od środków transportowych za lata ubiegłe. Pomimo 

prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2006r. 

wyniosły 1 519 292,59 zł. 

 

c) Podatek od posiadania psów        107 165,06 zł 

 

Do kasy miejskiej w okresie sprawozdawczym wpłynęło 107,2 % 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. 
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W 2006 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie określenia 

wysokości zobowiązania w tym podatku wobec podatników, którzy nie dokonali 

wpłat terminach płatności określonych w uchwale. W ramach tego postępowania 

podatkowego wysłano 1 009 postanowień oraz wystawiono 210 decyzji na kwotę 

8 794 zł. Nie wszyscy podatnicy uregulowali zaległy podatek, dlatego też 

wystawiono 145 upomnień na kwotę 9 477 zł oraz 132 tytuły wykonawcze na 

kwotę 5 510 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego 

i czynności egzekucyjnych , na rachunek Miasta wpłynęła kwota 17 906 zł z tytułu 

zaległego podatku od posiadania psów za lata ubiegłe. Na 31 grudnia 2006 roku 

zaległości w tym podatku wyniosły 8 266,60 zł. 

 

d) Podatek rolny      311 171,94 zł 

 

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 88,9 % planu rocznego. Z uwagi 

na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie 

udało się w 2006 roku wyegzekwować w całości zaległego podatku. Na dzień 31 

grudnia 2006 roku zaległości w tym podatku wyniosły 49 231,85 zł. W ramach 

prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2006 roku 233 

upomnienia na kwotę 629 344 zł oraz wystawiono 87 tytułów wykonawczych na 

kwotę 28 872 zł. 

 

e) Podatek leśny 3 118,00 zł 

 

Uzyskanie ponad siedmiokrotnie wyższych od planowanych dochodów wynika  

z niedoszacowania przez gminę Krasne wpływów z sołectwa  Słocina.  Wpływy te 

nie miały istotnego znaczenia na wysokość dochodów własnych miasta. Na dzień 

31 grudnia 2006 roku zaległości wyniosły 352,52 zł. 

 

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 841 503,52 zł 

 

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 

czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 Nr 41, poz. 399 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 2006 rok na podstawie 

szacunku Urzędów Skarbowych. Wykonanie  tego podatku wyniosło 152,7 % planu 

rocznego. 

 

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 271 745,61 zł 

 

Podatek opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany i jest realizowany 

przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły  94,7% 

planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna 

wytwórczość. Na niższe niż zakładano wykonanie planu dochodów miało wpływ 

czasowe zawieszenie, przez znaczną liczbę taksówkarzy  prowadzonej przez nich 

działalności usługowej.  
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4) Podatek od spadków i darowizn        2 666 766,55 zł 

 

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez 

Urzędy Skarbowe. W  2006 r. wpływy wyniosły  294,2% planu rocznego. Wielkość 

wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od 

wartości spadku lub darowizny. 
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Opłata targowa 1 834 607,49 zł 

 

Wpływy z opłaty targowej były istotnym źródłem zasilania dochodów własnych 

miasta. Opłata  ta  została  zrealizowana  w  stosunku  do  wielkości  planowanej   

w 101,9 %. 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   1 230,00 zł 

 

Opłata ta pobierana była za wydawanie wypisów  i wyrysów z planu 

zagospodarowania przestrzennego. W  2006 roku  nastąpiło niewykonanie 

planowanych dochodów, ponieważ liczba czynności administracyjnych dotycząca 

ww. spraw była niższa, niż zakładano. 

 

7) Opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach  

do ewidencji działalności gospodarczej      243 129,00 zł 

 

Wpływy do budżetu z tytułu wpisów do ewidencji i ich zmian wynikają z ustawy z dnia  

19 listopada 1999 – Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U Nr 101, poz. 1178 

z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 105,7 % planowanej 

kwoty. W drugiej połowie roku, w związku z informacjami o wprowadzeniu przez 

ustawodawcę nowych zasad rejestrowania działalności gospodarczej, znacznie 

wzrosła liczba  podmiotów rejestrujących swoją działalność w stosunku do tej jaka 

była założona w planie. 

 

8) Opłata parkingowa 470 787,60 zł 

 

Wpływy z opłaty parkingowej w  2006 r. wyniosły  98,1% planu rocznego. Są to opłaty 

uzyskane ze strefy płatnego parkowania, parkingu przy Podkarpackim Urzędzie 

Wojewódzkim oraz parkingu przy ul. Dołowej. Niewykonanie planu dochodów w 

okresie sprawozdawczym wynika fakt przekazania 15% powierzchni parkingu przy 

PUW pod Skate Park. 

  

9) Opłata eksploatacyjna             281 817,51 zł 

 

Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 117,9 %  planowanych wpływów rocznych. 

Zgodnie z art. 84 ustawy z 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 

z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.), przedsiębiorca 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 2006 roku zaległości 

w opłacie eksploatacyjnej nie występowały.  
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10) Opłata za zezwolenia na sprzedaż  

           napojów alkoholowych               2 775 000,52 zł 

 

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002, Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) 

podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, 

opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności.  Zrealizowane dochody 

osiągnęły 95,7 % planu rocznego. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż opłata 

uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku 

poprzedzającym. Szacunki w tym zakresie były nieco wyższe.  

 

11) Opłata skarbowa 4 961 848,19 zł 

 

Opłata skarbowa została zrealizowana w wysokości stanowiącej 95,4 % 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.  

W okresie sprawozdawczym dokonano niższej, niż zakładano w planie, liczby 

czynności urzędowych oraz wydano  mniej, niż zakładano dokumentów objętych 

opłata skarbową. 

 

12) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat  858 090,46 zł 

 

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w  171,6 % planowanej wielkości na 2006 

rok. Przekroczenie planu rocznego wynika z uregulowania w 2006 roku zaległych 

podatków wraz z odsetkami za zwłokę przez część podatników, którzy na bieżąco nie 

dokonywali wpłat z uwagi na utratę płynności finansowej. 

 

13)  Opłata za czynności egzekucyjne 143 316,32 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 2005 roku,  Nr 229 poz. 1954 z późn. zm. ) oraz przepisów 

wykonawczych do tej ustawy. Wykonanie w okresie sprawozdawczym założonego 

planu dochodów z tego tytułu w wysokości  119,4 %  wynika z wyegzekwowania   

wyższych, niż zakładano, kwot zaległych podatków i opłat wraz z odsetkami za 

zwłokę. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych  do kasy miejskiej wpłynęło 

w okresie sprawozdawczym 2 124 507 zł z tytułu zaległych podatków i opłat. 

 

14)  Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje    3 895 800,36 zł 

 

a) ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków  3 805 703,30 zł 

b) z opłaty za licencje i koncesje         90 097,06 zł 

 

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia 

czasowego i tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 211, poz.2148  z późn. zm.) 

oraz  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wysokości opłat  za 

czynności związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie 
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transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu 

kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1664 ). Zakładany plan 

w okresie sprawozdawczym został wykonany w 129,6 %. Wysokie wykonanie planu 

wynika z faktu, iż  wysokość opłaty za kartę pojazdu (z 500 zł na 75 zł )została 

obniżona przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa dopiero w kwietniu a nie jak 

pierwotnie planowano w styczniu 2006 r.  

 

15)  Opłata stała w żłobkach i przedszkolach       3 934 307,48 zł 

 

W okresie sprawozdawczym dochody przekazane na konto podstawowe budżetu 

Miasta przez żłobki wyniosły 685 882,50 zł oraz przedszkola  3 248 424,98 zł. 

Planowane dochody zostały wykonane w 105,1 %. Wyższe wykonanie planu 

dochodów z tego tytułu wynika z przyjęcia do ww. placówek większej liczby dzieci niż 

pierwotnie planowano. 

 

16)  Opłaty cmentarne                                  539 646,02 zł 

 

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  81,8%. 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 

lub 10 lat ). 

  

17)  Opłata produktowa                          17 213,02 zł 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Oddział 

w Rzeszowie przekazał na konto budżetu Miasta opłatę produktową w wysokości 

17 213,02 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. Niewykonanie planu wynika z przyjęcia do budżetu  kwoty 

wpływów z roku poprzedzającego okres sprawozdawczy. Wielkość wpływów jest 

niezależna od gminy dlatego trudno ją wyszacować. 

 

18) Renta planistyczna                  3 378,46 zł

         

Kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 500 000 zł wynikała z założenia, że 

będą miały miejsce zbycia własności bądź prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości na terenach objętych nowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. W trakcie roku okazało się, że sprzedaż ta była na niskim poziomie. 

Właściciele nieruchomości powstrzymywali się ze sprzedażą w celu uniknięcia opłaty. 

Postępowania, które zostały wszczęte trwają przeważnie kilka miesięcy, ze względu 

na liczne odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co w znacznym stopniu opóźnia wpływy z 

tego tytułu do budżetu. 

 

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych         525 898,16 zł 

 

Są to dochody pozyskane z oprocentowania wolnych środków pieniężnych 

pozostających na rachunkach bankowych budżetu Miasta. 
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3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych  

oraz wpływy innych jednostek organizacyjnych          6 162 485,27  zł 

 

      Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu: 

1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej     462 410,48 zł 

2) mandatów nakładanych przez Straż Miejską    113 659,77 zł 

3) dochodów z mienia komunalnych jednostek budżetowych 899 985,55 zł 

4) opłat za zajęcie pasa drogowego 816 426,58 zł 

5) odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 3 302 152,79 zł 

6) innych dochodów          567 850,10 zł 

 

Dochody komunalnych jednostek budżetowych zostały wykonane w 103,4 % planu 

rocznego. Wyższe  wykonanie dochodów w stosunku do  upływu czasu wynika m.in. 

z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS, refundacji z PUP z tytułu zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych, refundacji za leki,  refundacji za energię elektryczną. 

 

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy 

składników majątkowych miasta 16 019 352,69 zł 

 

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości  75,5% planu rocznego. 

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy: 

1) opłaty za dzierżawę komunalnych gruntów rolnych 

      i budowlanych                                                                                        1 635 139,90 zł 

2) odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości        10 878 882,06 zł 

3) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego 

     osobom fizycznym w prawo własności              135 831,39 zł 

4) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

     nieruchomości               1 370 721,93 zł 

5) opłaty za dzierżawę składników majątkowych                               1 773 980,28 zł 

6) inne dochody                             224 797,13 zł 

 

Ważnym źródłem dochodów w tej grupie była sprzedaż nieruchomości. Ze sprzedaży 

lokali mieszkalnych Miasto otrzymało kwotę w wysokości 4 888 242,48  zł, ze sprzedaży 

działek budowlanych 3 044 221,03 zł, ze sprzedaży budynków 1 832 000 zł oraz za zwrot 

nieruchomości 1 077 010,33  zł. 

Niskie wykonanie planu dochodów  wynika m.in. ze zbyt późnego uchwalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Borelowskiego, Kordeckiego 

i Piłsudskiego, z braku zainteresowania na nieruchomość przy ul. Ustronia.  

 

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód  

      budżetu państwa  116 758 098,60 zł 

 

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 101,6 % w stosunku do wielkości 

planowanej, czyli plan został przekroczony o 1 847 347,6 zł. 

 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to: 

1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                 11 808 622,60 zł, 

stanowiące 10,11% całości udziałów  

      z tego: 

a) 6,71 % udział w CIT dla gminy   9 766 067,27 zł 

b) 1,4 % udział w CIT dla powiatu   2 042 555,33 zł 
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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 tym podatku od 

podatników posiadających zakłady ( oddziały ) położone na obszarze Miasta. 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-

077/321/05 z 12 października 2005 roku. II. Urząd Skarbowy w Rzeszowie ( pismo 

znak: II US IV-814/208/05 z 19 października  2005), Podkarpacki Urząd Skarbowy 

( pismo znak: P.U.S. VII-077/G/201/05 z 20 września 2005 r. ), szacunki Ministerstwa 

Finansów ( pisma znak: ST3-4820-5/2006, ST4-4820/163/2006 z 14 marca 2006r) 

oraz wykonanie dochodów w 2005 r. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego 

tytułu wyniosły 82,4 % planowanej wielkości. 

 

2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych         104 949 476,00 zł, 

      stanowiące  89,89 % całości udziałów 

z tego: 

a) 35,95% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  

zamieszkałych na terenie gminy               81 829 269,00 zł 

b) 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 

zamieszkałych na terenie powiatu                            23 120 207,00 zł 

 

Planowane dochody Miasta w 2006 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych wyniosły 100 579 213 zł. W okresie 

sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 104,3 % wielkości 

planowanej. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo 

Finansów i wprowadzona do budżetu na podstawie pism o sygnaturze ST3 – 4820-

5/2006, ST4 – 4820-/163/2005 z dnia 14 marca 2006 roku oraz prognozę podaną 

przez I. Urząd Skarbowy w Rzeszowie ( pismo znak: I US IV-077/321/05 z 12 

października 2006 r. ), II Urząd Skarbowy w Rzeszowie ( pismo znak: II US- IV-

814/208/05 z 19 października 2005r.),a także Podkarpacki Urząd Skarbowy ( pismo 

znak: P.U.S. VII-077/G/201/05 z 20 września 2005 r. ) 

 

6. Dotacje z funduszy celowych 2 688 495,38 zł 

 

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki 

w wysokości  2 549 544,18 zł,  z tego: 

• utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 

1 697 786 zł, 

• dotacja  na dofinansowanie projektu pn. „Sprawni w życiu – rehabilitacja 

i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier 

psychologicznych wobec niepełnosprawności  w powiecie grodzkim Miasto 

Rzeszów” realizowanego w ramach „ Programu ograniczania skutków 

niepełnosprawności” w kwocie 84 055, 28 zł, 

•  dotacja na realizację programu pn. "Niepełnosprawni –sprawni na rynku pracy” 

w wysokości  263 260,90 zł, 

• dotacja  na dofinansowanie zakupu autokaru dla potrzeb Warsztatów Terapii 

Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska w wysokości 431 500 zł, 

• dotacja na dofinansowanie wyposażenia pięciu nowych miejsc pracy w ramach 

realizacji programu pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” 

w wysokości 72 941,54 zł. 
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Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

wpłynęły dotacje w wysokości 138 952,16 zł na dofinansowanie: 

 

• inwestycji pn.” Modernizacja budynku żłobka nr 9, ul. Podwisłocze 20B” 

z przeznaczeniem na realizację przebudowy instalacji c. o. – montaż kolektorów 

słonecznych” w wysokości 25 150 zł, 

• zakupu pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych w wysokości 

25 000 zł, 

• instalacji solarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja budynku 

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej w wysokości 29 000 zł, 

• zwiększenia powierzchni terenów zielonych w Rzeszowie poprzez nasadzenia  

roślin wieloletnich  w kwocie 21 536,50 zł, 

• inwestycji pn. „ Zagospodarowanie terenu – Park Wypoczynku Czynnego – prawa 

strona rzeki Wisłok” w wysokości 38 265,16 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 1 067 117,10 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 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). W okresie 

sprawozdawczym do budżetu z tego tytułu  wpłynęła kwota w wysokości 1 013 757,58 zł. 

Pozostała kwota tj. 53 359,52 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 gminie. 

 

8. Środki 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON 66 603,86 zł 

 

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły na 

rachunek budżetu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań  

ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Niższe wykonanie w 

stosunku do planu wynika z faktycznie  poniesionych wydatków, od których liczy się 2,5% 

odpis. 

 

9. Pomoc finansowa  54 000 zł 

   

• Rada Miasta Katowic przyznała pomoc finansową w wysokości 15 000 zł dla rodziny 

ofiary tragedii jaka miała miejsce na Śląsku w styczniu br., 

• Rada Miasta Stołecznego Warszawa przyznała pomoc finansową w wysokości 5 000 

zł dla rodziny ofiary tragedii jaka miała miejsce na Śląsku w styczniu br., 

• Samorząd Województwa Podkarpackiego przekazał środki na organizację festiwalu 

pn.”Carpathia Festiwal” w wysokości 4 000 zł, 

• Samorząd Województwa Podkarpackiego przekazał środki na dofinansowanie prac 

konserwatorskich w obiektach zabytkowych Rzeszowa  w wysokości 30 000 zł. 

 

10. Zwrot niewykorzystanych środków  

z wydatków niewygasających 522 266,12 zł 
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Zgodnie z art. 157 ust.9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) środki finansowe z 2005 r., które nie zostały  

wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na 

dochody budżetu Miasta. 

 

11.Darowizny                                65 000 zł 

 

• Zarząd PZU S.A. przekazał Miastu kwotę  20 000 zł na przygotowanie bezpiecznego 

podłoża pod Skate Park. 

• Państwowy Zakład Ubezpieczeń przyznał  45 000 zł na montaż kamer zewnętrznych 

i wewnętrznych na terenie placówek oświatowych. 

 

Niewykonanie planu wynika z faktu nieprzekazania przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy 

i Chorób Płuc w Rzeszowie darowizny na budowę hydroforni. 

 

12. Wpływy do budżetu części zysku  

      gospodarstwa pomocniczego 52 382,56 zł 

 

Zgodnie z ustawą o finan sach publicznych gospodarstwo pomocnicze wpłaca do budżetu 

połowę osiągniętego zysku. W okresie sprawozdawczym wpłaty takiej dokonały: 

• Zespół Szkół Gospodarczych – warsztaty szkolne -                              1 188,83 zł, 

• Gimnazjum Nr 7, przy którym funkcjonuje kryty basen „ Delfin”-          30 151,06 zł, 

• Gimnazjum Nr 5 przy którym funkcjonuje kryty basen „ Karpik”-           14 278,44zł, 

• Gimnazjum Nr 11, przy którym funkcjonuje kryty basen „ Muszelka”     6 764,23 zł. 

 

  

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa         164 136 658,00 zł 

 

1) Część oświatowa 152 360 646,00  zł 

w tym: 

a) subwencja na zadania szkół podstawowych i gimnazjów 54 076 778,00 zł 

b) subwencja na zadania szkół ponadpodstawowych  98 283 868,00 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. Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej 

w wysokości 150 090 037  zł. W trakcie roku została zwiększona o 2 070 609 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek  budżetu Miasta wpłynęło152 360 646  zł, tj.  

100% planu.  W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na 

finansowanie wydatków lipca w wysokości 11 416 044 zł. Ponadto w marcu 2006 roku 

Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego należnego za 2005 rok. 

 

2) Część równoważąca          6 982 268,00  zł 

 

a) dla gminy   3 526 595 zł 

b) dla powiatu              3 455 673 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. 
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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         4 000 000 zł 

 

Minister Finansów przyznał Miastu 4 000 000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, 

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych. Powyższe środki zostały 

wykorzystane na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy nowoprojektowanej”. 

 

4) Część wyrównawcza            793 744,00 zł 

 

a)        dla gminy              618 793 zł 

b)        dla powiatu                         174 951 zł 

 

Minister  Finansów w trakcie roku, w związku ze zmianami wprowadzonymi 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005r w sprawie ustalenia granic 

niektórych gmin i miast, przyznał  część wyrównawczą subwencji ogólnej należną Miastu 

z tytułu rozszerzenia granic Rzeszowa, z dniem 1 stycznia 2006 r. o sołectwa Załęże 

i Słocina. 

 

III. Dotacje z budżetu państwa 52 481 165,53 zł   

  

1. Dofinansowanie zadań własnych, z tego:         14 289 934,97 zł 

1.1 Dofinansowanie zadań własnych gminy 6 187 979,13 zł 

1.2 Finansowanie zadań własnych powiatu            8 101 955,84 zł 

2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej             38 160 311,58 zł 

2.1 Finansowanie zadań zleconych gminie 27 443 529,14 zł 

2.2 Finansowanie zadań zleconych powiatowi 10 716 782,44 zł 

3. Finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień  

      z organami administracji rządowej 30 918,98 zł 

 

W budżecie miasta Rzeszowa na 2006 rok zapisane zostały dotacje celowe w kwocie 

47 709 022 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 

53 173 566  zł . Do 31 grudnia 2006 r. na rachunek budżetu Miasta wpłynęły środki 

w wysokości 52 481 165,53 zł, co stanowi 98,7 % planowanej kwoty dotacji. 

 

 

1.Dofinansowanie zadań własnych                                              14 289 934,97 zł 

     

1.1 Dofinansowanie zadań własnych gminy        6 187 979,13 zł 

 

Na rachunek budżetu Miasta wpłynęła dotacja na finansowanie zadań własnych gminy 

w wysokości 6 187 979,13 zł, co stanowi 96,6 % planowanej kwoty. Środki te 

przeznaczono na: 

 

Dotacje na finansowanie wydatków bieżących 5 970 280,17 zł 

• Oświata i wychowanie 103 473,87 zł 

� szkoły podstawowe 66 682,70 zł 
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o nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach   48 918,00 zł 

o wyprawka szkolna obejmująca podręczniki dla uczniów 

       podejmujących naukę w klasach pierwszych 17 764,70 zł 

 

� pozostała działalność 36 791,17 zł 

o na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 

      zawodowego młodocianych pracowników  31 983,16 zł 

o komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia  

      wniosków  nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 4 808,01 zł 

 

• Pomoc społeczna 4 715 507,91 zł 

� ośrodki wsparcia 42 000 zł 

� zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  

      emerytalne i rentowe   1 989 000 zł 

� ośrodki pomocy społecznej  2 124 507,91zł 

� jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione  

      i ośrodki interwencji 60 000 zł 

� pozostała działalność 500 000 zł 

            rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” 

  

• Edukacyjna opieka społeczna 1 151 298,39 zł 

� pomoc materialna dla uczniów  1 151 298,39 zł  

o stypendia socjalne 763 181,00 zł 

o programy: 

 „Gimnazjum bez korepetycji” 106 790,08 zł, 

 „Koło polonistyczno- teatralne” 1 500,00 zł,  

 „Klasy teatralno- taneczne” 3 000,00 zł, 

 „Wsparcie stypendialne uczniów zdolnych” 276 827,31 zł 

 

Dotacje na finansowanie wydatków inwestycyjnych 217 698,96 zł 

• Informatyka 217 698,96 zł 

o Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej  

                     aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap I  

 

1.2 Finansowanie zadań własnych powiatu    8 101 955,84 zł 

 

Na rachunek budżetu Miasta wpłynęła dotacja na finansowanie zadań własnych powiatu 

w wysokości  8 101 955,84 zł, co stanowi 99,97 % planowanej kwoty. Środki te 

przeznaczono na: 

sfinansowanie wydatków bieżących 7 713 955,84 zł 

• Oświata i wychowanie 11 392,79 zł 

� szkoły podstawowe specjalne 1 432,00 zł 

o nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach   

 

� szkoły artystyczne  1 076,00 zł 

o nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach   

 

� pozostała działalność        8 884,79 zł  

o komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia  
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wniosków  nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego         

           

• Pomoc społeczna   7 339 578,76 zł 

 

� placówki opiekuńczo- wychowawcze  3 000,00 zł         

� domy pomocy społecznej   7 335 233,00 zł 

� ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 1 345,76 zł 

 

• Edukacyjna opieka społeczna 362 984,29 zł 

� pomoc materialna dla uczniów 362 984,29 zł 

o stypendia dla dzieci z byłych terenów PGR  333 147,00 zł 

o program „Kraków i okolice – niezwykli ludzie i niezwykłe miejsca” 11 456,29 zł 

o zajęcia  pozalekcyjne, szansa dla ucznia 

      słabego i zdolnego                                                                                      18 381,00 zł  

 

sfinansowanie wydatków  inwestycyjnych  388 000 zł 

 

• Pomoc społeczna  388 000 zł            

� domy pomocy społecznej 388 000 zł 

o Modernizacja budynku DPS przy ul. Załęskiej 

                  – Kontrakt Wojewódzki wydatki niewygasające w 2005 r.  300 000 zł 

o Nadbudowa i modernizacja filii DPS przy ul. Łabędziej 70 000 zł 

o Zakupy inwestycyjne dla DPS przy ul. Powstańców Śląskich 18 000 zł 

 

2. Finansowanie zadań z zakresu 

 administracji rządowej         38 160 311,58 zł 

 

W okresie sprawozdawczym dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji 

rządowej wyniosła 38 160 311,58 zł, tj. 98,8 % planowanej kwoty.  

 

zadania z zakresu administracji rządowej 

 zlecone gminie                       27 443 529,14 zł 

 

Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w działach: 

 

Wydatki bieżące                                             27 413 579,14 zł  

• Rolnictwo i łowiectwo             434,92 zł 

• Administracja publiczna 658 647,00 zł 

• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

      i ochrony prawa oraz sądownictwa 266 581,62 zł 

• Ochrona zdrowia        1 243,20 zł 

• Pomoc społeczna 26 486 672,40 zł 

 

          Wydatki inwestycyjne                                                                                     29 950,00 zł 

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                        29 950,00 zł 

 

      zadania z zakresu administracji rządowej 

 wykonywane przez powiat          10 716 782,44  zł 

 

Ze środków tych sfinansowano: 

 

Wydatki bieżące:            10 627 782,44 zł 
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• Rolnictwo i łowiectwo                          9 000 zł 

• Gospodarka mieszkaniowa 1 266 418,98  zł 

• Działalność usługowa     451 994,32  zł 

• Administracja publiczna      449 422,85  zł 

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       8 091 000,00 zł 

• Ochrona zdrowia    38 215,25 zł 

• Pomoc społeczna 17 000,00 zł     

• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  304 731,04zł 

    

 Wydatki inwestycyjne:        89 000,00 zł 

 

• Działalność usługowa                  25 000,00 zł 

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                        64 000,00 zł 

 

        3. Finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień 

    z organami administracji rządowej                           50 918,08 zł 

 

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w działach: 

• Działalność usługowa 18 999,08 zł 

• Administracja publiczna     11 919,00 zł 

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 zł 

 

 

IV. Dotacje na zadania  realizowane na podstawie 

    porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego      2 077 232,98 zł 

 

 

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęły dotacje w wysokości: 

  

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                             20 000 zł 

Komendy powiatowe P S P       20 000,00 zł 

• Pomoc społeczna                         1 745 935,98 zł 

            z tego: 

placówki opiekuńczo – wychowawcze  1 548 088,90 zł 

rodziny zastępcze         79 821,04 zł 

ośrodki adopcyjno – opiekuńcze      118 026,04 zł 

• Oświata i wychowanie                            311 297,00 zł 

      przedszkola                  311 297,00 zł 

 

 

V. Środki na programy Unii Europejskiej 56 384 305,19 zł 

 

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 60 751 021 zł,. Plan został wykonany 

w 92,8 %. 

 

1. Środki na finansowanie wydatków                              44 818 420,21 zł 

 

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 49 185 136 zł. Plan został wykonany w 

91,1%, z tego na : 

 

1) Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych                     885 070,54 zł 
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� Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przyznał ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  z budżetu państwa stypendia dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich 

w wysokości 885 070,54 zł, z tego: 

�  edycja  na rok szkolny 2004/2005 w wysokości    32 700,36 zł,  

�  edycja  na rok szkolny 2005/2006  w wysokości 748 788,89 zł, 

�  edycja  na rok szkolny 2006/2007  w wysokości 103 581,29 zł .  

 

W budżecie zostały zaplanowane środki z tego tytułu w wysokości 1 533 580 zł obejmujące 

rok szkolny 2006/2007. W okresie sprawozdawczym plan został wykonany w 57,7 %, 

ponieważ została przekazana I transza stypendiów. 

 

2) Program Socrates – Comenius                                   188 335,77 zł 

 

W budżecie na 2006 r. zostały zaplanowane środki  na  realizację 2 edycji programu: 

 

a) Edycję na rok szkolny 2005/2006 realizowało 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 3 

zespoły szkół. 

Zgodnie z podpisanymi umowami  z Fundacją - Agencją Narodową Programu Sokrates 

przekazanie 20%  II raty grantu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nastąpiło po 

zakończeniu rocznego okresu realizacji projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez 

szkołę  i uznaniu przez  Fundację wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki 

uprawnione. W okresie sprawozdawczym na konto z tego tytułu wpłynęły środki w wysokości 

26 594,46 zł. W okresie objętym analizą wystąpiły m.in. odsetki bankowe od środków 

przyznanych w ramach realizacji tego programu, a także dodatnie różnice kursowe przy 

rozliczeniu tej edycji na łączną kwotę 1137,01 zł. 

  

b) Edycję na rok szkolny 2006/2007 realizowało 7 szkól podstawowych, 2 gimnazja, 3 

zespoły szkół. W lipcu wpłynęła I rata grantu ( 80% ) w wysokości 160 604,30 zł.   

 

3) Program Leonardo da Vinci                                  1 471 738,58 zł 

 

W okresie sprawozdawczym na konto wpłynęły środki w wysokości  1 471 738,58 zł z  tytułu 

realizowanych projektów. W 2006 r. program Leonardo da Vinci realizowało  12  szkół 

ponadpodstawowych., z tego: 

• projekt pn. Europejski Hotel – jakość usług hotelarskich w zjednoczonej Europie”   dla 

Zespołu Szkół Gospodarczych   w wysokości 151 045 zł , 

• projekt pn. „W kierunku strategii Lizbońskiej – hiszpański staż w zakresie technologii 

informatycznej” dla  Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 248 381,12 zł, 

• projekt pn. „Profesjonalna praktyka zawodowa w sektorze nowych technologii 

informatycznych” dla Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 90 986,15 zł, 

• projekt pn. „Koniec z budową kamienia na kamieniu – zastosowanie nowych technologii 

w budownictwie” dla Zespołu Szkół Kształcenia  Ustawicznego w wysokości 

107 747,62 zł, 

• projekt pn.” Uczniowska praktyka zawodowa w Niemczech w dziedzinie elektroniki 

i elektrotechniki” dla Zespołu Szkól Technicznych w wysokości 54 309,03 zł, 

• projekt pn. „ Podwyższenie kwalifikacji i kształtowanie mobilności uczniów 

rzeszowskich szkół zawodowych” dla Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 227 873,25 zł, 

• projekt pn. „Droga do kariery zawodowej technika technologii żywności” dla Zespołu 

Szkół Spożywczych w wysokości 122 185,07 zł, 

• projekt pn. „Rozwój partnerstwa w kształceniu zawodowym” dla Zespołu Szkół 

Spożywczych w wysokości  73 798,56 zł, 

• projekt pn.” Zdobywanie doświadczenia w dziedzinie technologii informatycznych na 

europejskim rynku pracy”  dla Zespołu Szkół Elektronicznych w wysokości 52 004 zł, 
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• projekt „ Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w agrobiznesie” dla Zespołu Szkół 

Spożywczych w wysokości  17 485,55 zł, 

• projekt ” Nauczanie na ekranie” dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 

45 147,45 zł, 

• projekt pn.” Technologie informatyczne w hotelarstwie” dla Zespołu Szkół 

Gospodarczych w wysokości 12 808,00 zł, 

• projekt pn. „Technologie informacyjne w szkolnictwie zawodowym” dla Zespołu Szkół 

nr 1 w wysokości 8 515,30 zł, 

•  projekt pn. „ Sommelier – nowy trend w gastronomii – zawód z przyszłością” dla 

Zespołu Szkół Gospodarczych w wysokości 48 944,00 zł, 

• projekt pn. „Wymiana młodzieży” dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 

19 062,30 zł, 

• projekty pn. „Praktyka zawodowa z technologii informatycznych i elektroniki” 

i „ Zdobywanie doświadczenia w dziedzinie technologii informatycznych na 

Europejskim Rynku Pracy” dla Zespołu Szkół Elektronicznych w wysokości 

191 446,00 zł. 

 

4) PHARE 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza                                   2 709 993,96 zł 

 

 W budżecie na 2006 r. została zaplanowana  kwota  3 074 224 zł, ze środków 

pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektu pn „ Aktywizacja nowych terenów 

inwestycyjnych w Rzeszowie dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej”. Środki zostały 

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.” W okresie sprawozdawczym wpływy  z tego tytułu 

wyniosły 2 709 993,96 zł, tj.  88,15% planowanej wielkości. Niższe wykonanie wynika z 

różnic kursowych i mniejszych od zakładanych wydatków na koszt realizacji projektu. 

 

5) Zintegrowany Program  Operacyjny 

       Rozwoju Regionalnego ( ZPORR )                      9 462 849,09 zł 

 

Na konto budżetu Miasta z zaplanowanej kwoty 10 494 253 zł wpłynęły środki 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR z tytułu 

realizacji projektu „Przebudowa ulic na terenie Miasta Rzeszowa” w wysokości 

9 462 849 ,09 zł. 

Zaplanowane były także środki na realizację zadań ”Standaryzacja ochrony  środowiska 

poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa” na kwotę 1 923 425 zł oraz „Realizacja II 

części Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego 

w Rzeszowie” w  wysokości 355 938 zł. Do końca okresu sprawozdawczego do budżetu nie 

wpłynęły środki z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 

powyższych zadań. 

 

6)  Fundusz Spójności ( ISPA )               461 256,09 zł 

 

Podstawowym celem programu w zakresie ochrony środowiska jest dofinansowanie dużych 

inwestycji infrastrukturalnych. Realizatorem projektu „Program poprawy wody pitnej dla 

aglomeracji rzeszowskiej” jest spółka komunalna gminy – MPWiK. Środki unijne wpływają na 

wyodrębniony rachunek bankowy spółki. Z tego rachunku realizowane są wydatki projektu. 

W ewidencji księgowej budżetu dochody i wydatki związane z realizują „Programu poprawy 

wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” ujmowane są na podstawie sprawozdań. 

 

7) środki  na spłatę pożyczek na prefinansowanie  

         zaciągniętych w 2006r.                                                     29 575 838,42 zł 
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Na konto budżetu Miasta  wpłynęły  dotacje: 

 

1) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR z tytułu 

realizacji projektu  „Budowa sieci szerokopasmowej” w wysokości 5 239 650,50 zł 

 

2) z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu SPOT z tytułu 

realizacji projektu  „Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 - 

dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej” w wysokości 24 336 187,92 zł. 

 

2. Środki  na spłatę pożyczek na prefinansowanie  

          zaciągniętych w 2005r.                                                     11 565 884,98 zł 

 

Na konto budżetu Miasta  wpłynęły  dotacje: 

 

1) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR 

z tytułu realizacji projektu  „Budowa sieci szerokopasmowej” przeznaczone na spłatę 

zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie  w wysokości 937 003,92 zł. 

2) z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu SPOT 

z tytułu realizacji projektu  „Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 - 

dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej”  przeznaczone na spłatę zaciągniętej 

pożyczki na prefinansowanie w wysokości 10 628 881,06 zł. 

     W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki wpłynęły do budżetu w 100%. 

 

VI. Inne środki ze źródeł zagranicznych                                                14 749, 84 zł  

 

 Kwota w wysokości 14 749,84 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego 

imprezy pn. Carpathia Festiwal” organizowanej w ramach projektu pn. „ Dzień Kultury 

Państw Grupy Wyszehradzkiej”.  

 

 

Przychody   42 891 961,27  zł 

 

W uchwale budżetowej na 2006 r. ustalono przychody w kwocie 53 821 641 zł,  z tego 

pożyczki na prefinansowanie 12 000 000 zł. W trakcie roku przychody zostały zmniejszone 

o nadwyżkę  środków UE o 3 175 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 8 599 632 zł oraz o pożyczki ze 

spółdzielni mieszkaniowych o 845 821zł, zwiększono natomiast w stosunku do wielkości 

planowanej w budżecie wolne środki o 953 571 zł. W sumie w trakcie roku przychody zostały 

zmniejszone o kwotę 8 495 057 zł.  Po wprowadzonych zmianach przychody zamknęły się 

kwotą 45 326 584  zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie przychodów wyniosło 

42 891 961,27 zł, co stanowi 94,6  % wielkości planowanej, z tego:  

 

1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie  

      zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 

      z budżetu Unii Europejskiej                                2 326 443,37 zł 

 

Uchwałą Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2006r. wyszacowana została pożyczka  do spłaty na 

2007 r. w kwocie 3 400 368 zł. 28 grudnia  z budżetu Unii Europejskiej  spłacono 957 842 zł 

na realizację zadania „Budowa sieci szerokopasmowej”.  

Ze środków własnych spłacono 116 082,63 zł na realizację zadania drogi krajowe w ramach 

SPOT, do spłaty pozostaje zatem 2 326 443,37 zł. 
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2) emisja obligacji                      30 000 000,00 zł 

 

• Wykupy nieruchomości                                                              3 400 000,00 zł 

• Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich,  

            Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok        2 000 000,00 zł 

• Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej                   2 700 000,00 zł 

• Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. W. Witosa                             6 000 000,00 zł 

• Modernizacja ul. Dąbrowskiego                                               2 500 000,00 zł 

• Przebudowa ul. Lubelska – Marszałkowska                          2 000 000,00 zł 

• Wykup innych papierów wartościowych                                    5 000 000,00 zł 

• Spłaty  otrzymanych krajowych pożyczek 

            i kredytów                                                                                  6 400 000,00 zł 

 

3) pożyczki               1 293 480,90 zł 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” w wysokości                                         200 933,17 zł 

 z tego na : 

• Drogę łączącą ul. Panoramiczną z ul. Strzelniczą      14 355,97 zł, 

• Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bieszczadzkiej do Matuszczaka      29 280,00 zł, 

• Drogę 6KDD na os. Ustrzycka – Kantorówka      29 280,00 zł,  

• Przebudowę ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK 

            i budowę ul. Rymanowskiej       110 898,00 zł, 

• Kanalizację sanitarną na os. Ustrzycka – Kantorówka     17 119,20 zł. 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  w wysokości             383 679,00 zł 

z tego na:   

• Uzbrojenie terenu dla osiedla w rejonie ul. Twardowskiego 383 679,00 zł. 

 

 Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w wysokości           609 394,33 zł 

z tego na:                   

• Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Ofiar Katynia  

       – Al. Wyzwolenia                                                                            149 765,89 zł, 

• Budowę oświetlenia ul. Raginisa       72 086,73 zł, 

• Uzbrojenie terenu dla budynków nr 3-6 przy ul. Raginisa  191 668,28 zł, 

• Połączenie u. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej                 3 050,00 zł, 

• Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Lewakowskiego                   95 911,32 zł, 

• Uzbrojenie terenu dla budynku  mieszkalnego  

      przy ul. Kolbego         96 912,11 zł. 

   

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ”Geodeci” 

w wysokości                                                                                                       99 474,40 zł 

z tego na: 

• drogę na zadaniu Cegielniana III       99 474,40 zł. 

 

4) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                    9 153 313,00 zł 

 

Jest to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, w tym 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

 

5) nadwyżka z lat ubiegłych środków Unii Europejskiej           118 724,00 zł 

 

Są to środki  wykorzystane w 2006 roku przez szkoły na realizację  grantu Sokrates – 

Comenius. 


