
1.2.1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta za 2002 rok 
zostały zrealizowane w wysokości 97,8% 
planu rocznego, co w porównaniu do roku 
2001 jest wynikiem niższym o 2,4 punktu 
procentowego. Nominalne wpływy do 
budżetu są o 40,1 miliona zł niższe, w 
porównaniu do 2001 roku, przy 
planowanej dynamice rocznych dochodów 
na poziomie 97,6%.

Stosunkowo niski poziom realizacji 
odnotowano w dochodach z majątku 
gminy, gdzie wskaźnik wykonania planu 
rocznego wyniósł 78,7%. Nominalne 
dochody z majątku zrealizowane w 2002 
roku są o 13,2 miliona zł niższe, niż 
dochody uzyskane w roku ubiegłym. 
Bardzo niski wskaźnik realizacji planu 
rocznego w zakresie dochodów 
majątkowych odnotowano w dochodach ze 
sprzedaży budynków – 26,8%, natomiast z 
tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i 
zarząd dochody zrealizowano w wysokości 
105,2% planu. 
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WPŁYWY Z GOSPODAROWANIA MIENIEM 
W UJĘCIU NOMINALNYM I REALNYM

w mln zł

Wskaźnik realizacji dochodów 
podatkowych za 2002 rok wyniósł 101,4 % 
planu rocznego i jest o 3,7 punktu 
procentowego niższy w porównaniu do 
wskaźnika roku ubiegłego. Nominalne 
wpływy podatkowe są o  7,8 miliona zł 
niższe niż w 2001 roku. Opłata skarbowa 
przyniosła dochody w wysokości 8,0 
miliona zł, tj 76,1 % planu rocznego. 
Dochody te były niższe o 3,6 miliona zł od 
uzyskanych z tego tytułu w roku ubiegłym. 
Nominalne wpływy z tytułu udziału w 
podatku dochodowym od osób fizycznych 
są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 
ponad 4,2 miliona zł, między innymi na 
skutek niskiej realizacji wpływów z 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
w skali kraju. W stosunku do wielkości 
planowanych przez Ministerstwo Finansów 
wykonanie tych dochodów jest niższe o 
10,5 miliona zł.
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