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W 2017 roku dochody budżetów: Rzeszowa, Przemyśla 
i Tarnobrzega były wyższe niż rok wcześniej. 
Mniejszymi dochodami w porównaniu z 2016 rokiem 
dysponowało jedynie Krosno. Natomiast wydatki były 
już wyższe we wszystkich czterech miastach na 
prawach powiatu. Najwięcej na inwestycje 
przeznaczył z budżetu Rzeszów, a najmniej Przemyśl. 

Rzeszów 

Dochody budżetu Rzeszowa w 2017 roku wyniosły 1162,2 mln zł. Z tego dochody własne 
zamknęły się kwotą 577,3 mln zł. Największą część dochodów własnych stanowiły wpływy z 
podatku od osób fizycznych – 250,8 mln zł oraz z podatku od nieruchomości – 112,9 mln zł.  

Poza dochodami własnymi w skład dochodu budżetu Rzeszowa  wchodziły subwencje – 292,5 
mln zł oraz dotacje – 292,4 mln zł. Dochód stolicy Podkarpacia w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca miasta wyniósł 6146 zł. 

Wydatki z budżetu Rzeszowa w 2017 roku zamknęły się kwotą 1198,4 mln zł, o nieco ponad 36 
mln zł przewyższając dochody. Wydatki na inwestycje wyniosły 229,3 mln zł. 

Dochody budżetu Rzeszowa w 2017 roku były o 9,8% wyższe niż rok wcześniej. Jednak wzrosły 
w tym czasie również wydatki (o 20,0%). 

Przemyśl  

Dochody ogólne budżetu Przemyśla w 2017 roku dały kwotę 362,8 mln zł. Największą ich część 
stanowiły dochody własne – 138,0 mln zł. Z kolei największy udział w dochodach własnych 
miał podatek od osób fizycznych – 54,5 mln zł i od nieruchomości – 35,0 mln zł. 

Oprócz dochodów własnych budżet Przemyśla w 2017 roku zasiliły subwencje – 118,0 mln zł i 
dotacje – 106,9 mln zł. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca Przemyśla wyniósł 5854 
zł. 

Wydatki z budżetu miasta osiągnęły kwotę 357,8 mln zł i były o blisko 5 mln zł mniejsze od 
dochodów. Na inwestycje władze miasta przeznaczyły 18,6 mln zł – najmniej ze wszystkich 
miast na prawach powiatu w województwie podkarpackim. 

Dochody ogólne budżetu Przemyśla w 2017 roku były o 6,6% wyższe w porównaniu z 
dochodami w 2016 roku. Jednak o 7,7% wzrosły również wydatki z budżetu. 

Krosno 

W 2017 roku dochód budżetu Krosna wyniósł 284,6 mln zł. Dochody własne osiągnęły kwotę 
127,8 mln zł. Z podatku od osób fizycznych Krosno otrzymało 49,6 mln zł, a z podatku od nie-
ruchomości 33,0 mln zł (oba te dochody stanowiły największą część dochodów własnych). 
Subwencje wyniosły 89,1 mln zł, a dotacje 67,8 mln zł.  

Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca Krosna wyniósł 6123 zł. 

W 2017 roku wydatki z budżetu Krosna wyniosły 304,0 mln zł i o nieco ponad 19 mln zł prze-
wyższyły dochody budżetu. Na inwestycje władze Krosna przeznaczyły 49,2 mln zł. 

Dochody budżetu Krosna w 2017 roku w porównaniu z dochodami w 2016 roku były niższe o 
2,8%, natomiast wydatki wzrosły o 10,6%. 

Tarnobrzeg 

Dochody budżetu Tarnobrzega w 2017 roku były najniższe ze wszystkich miast na prawach 
powiatu i wyniosły 252,7 mln zł. Prawie 43% ogólnych dochodów budżetu stanowiły dochody 
własne (108,4 mln zł). W dochodach własnych największy udział - podobnie jak w pozostałych 
miastach na prawach powiatu – miały podatki: od osób fizycznych – 45,5 mln zł i od nieru-
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chomości – 21,8 mln zł. Poza dochodami własnymi, składowymi dochodu budżetu Tarno-
brzega były subwencje – 83,4 mln zł oraz dotacje – 60,9 mln zł. Dochód w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca Tarnobrzega to była kwota 5316 zł. 

Wydatki z budżetu Tarnobrzega w 2017 roku były o ponad 4 mln zł wyższe od dochodów i wy-
niosły 256,8 mln zł. Z tej kwoty na inwestycje w mieście przeznaczono 27,8 mln zł. 

Dochody budżetu Tarnobrzega w ub. roku były o 8,2% wyższe niż w 2016 roku. Wydatki z bu-
dżetu natomiast wzrosły w tym czasie o 13,0%.      

 

 

 

 

 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 
www.rzeszow.stat.gov.pl 

 
@Rzeszow_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 
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