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INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2007 ROKU 

 

 

 Zgodnie  z artykułem 198  ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych (Dz. U., 

Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa 

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 

I półrocze 2007 roku. 

 

 Budżet Miasta Rzeszowa na 2007 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 stycznia 2007 r. 

(uchwała nr VI/70/2007) wynosił 558 182 622,00 zł po stronie dochodów i 588 473 087,00 zł po stronie 

wydatków. 

 

W I półroczu 2007 roku wystąpiły zmiany budżetu, wynikające: 

 

1. Ze zmniejszenia dochodów o kwotę       23 173 288 ,00 zł 

w tym; 

1) dotacje z budżetu państwa        2 676 793,00 zł 

2) subwencja ogólna z budżetu państwa         205 506,00 zł 

3) środki z budżetu Unii  Europejskiej     20 290 989,00 zł 

 

2. Ze zwiększenia dochodów o kwotę       19 727 211 ,00 zł 

w tym; 

1) ze zwiększenia dochodów na finansowanie zadań własnych     4 640 530 ,00 zł 

     w tym zwiększenie z tytułu: 

� wpływów z podatków i opłat zaliczanych do  

dochodów miasta            512 700,00 zł 

� dochodów komunalnych jednostek budżetowych 

      i wpływów innych jednostek organizacyjnych        135 817,00 zł 

� udziałów w podatkach stanowiących dochód  

      budżetu państwa           1 106 242,00 zł 

� dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy  

      składników majątkowych miasta       1 428 733,00 zł 

� dotacji z funduszy celowych          542 815,00 zł 

� odsetki od środków na rachunkach bankowych        400 000,00 zł 

� zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków  

      niewygasających            243 007,00 zł 

� pomocy finansowej             10 000,00 zł 

� ze zwiększenia  dotacji na zadania realizowane  

na podstawie porozumień między jednostkami  

samorządu terytorialnego          246 216,00 zł 

� różne dochody               15 000,00 zł 

2) ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa         3 231 753,00 zł 

3) ze zwiększenia środków z budżetu Unii Europejskiej         303 923 ,00 zł 

4) ze zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa     11 551 005,00 zł 

 

Na 30 czerwca 2007 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 

• po stronie dochodów 554 736 545,00 zł 

• po stronie wydatków 591 696 119,00 zł 

 

Zmiany planu dochodów wg ważniejszych źródeł i wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia 

tabela Nr 1 i Nr 2. 


