
Budżet 2007 

2 

 

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU W 2007 ROKU 

 

 

 Zgodnie  z artykułem 199  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  sprawozdanie roczne wykonania 

budżetu Miasta za 2007.  

 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 zł po stronie  dochodów i 588 473 087 zł po 

stronie wydatków. 

 

W trakcie 2007 roku wystąpiły zmiany budżetu, wynikające: 

 

1. Ze zmniejszenia dochodów o kwotę                              36 970 451,00 zł 

w tym; 

1) dotacje z budżetu państwa                                                      3 544 662,00 zł 

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

3) środki na programy Unii  Europejskiej                                                           33 129 605,00 zł 

4) darowizny                    90 678,00 zł 

 

2. Ze zwiększenia dochodów o kwotę                                                43 898 388,00 zł 

w tym; 

1) ze zwiększenia dochodów na finansowanie zadań własnych                20 351 438,00 zł 

     w tym zwiększenie z tytułu: 

� wpływów z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta      13 603 587,00 zł 

� dochodów komunalnych jednostek budżetowych 

      i wpływów innych jednostek organizacyjnych             646 065,00 zł 

� dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy  

      składników majątkowych miasta            1 489 693,00 zł 

� udziałów w podatkach stanowiących dochód  

      budżetu państwa                1 106 242,00 zł 

� dotacji z funduszy celowych                      813 935,00 zł 

� dotacji na zadania realizowane na podstawie  

     porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego           756 031,00 zł 

� z darowizn                    7 710,00 zł 

� zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków  

      niewygasających                682 856,00 zł 

� pomocy finansowej                              10 000,00 zł 

� środków na pokrycie kosztów obsługi PFRON                          7 306,00 zł 

� odsetki od środków na rachunkach bankowych           957 000,00 zł 

� różne dochody               271 013,00 zł 

2) ze zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa                 13 155 516,00 zł 

3) ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa                                          8 561 754,00 zł 

4) ze zwiększenia środków na programy Unii Europejskiej                                  1 625 240,00 zł 

5) ze zwiększenia innych środków ze źródeł zagranicznych                                204 440,00 zł 

 

Na 31 grudnia 2007 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 

 

• po stronie dochodów  565 110 559,00 zł 

• po stronie wydatków  609 559 703,00 zł 

 

Zmiany planu dochodów wg ważniejszych źródeł i wydatków wg klasyfikacji budżetowej 

przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2. 


