
UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

NA 2018 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW 

 
 
Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok zaplanowane  

w kwocie 1.432.979.955,-zł, obejmują:  

 

I. Dochody bieżące w kwocie 786.504.071,-zł, z tego: 

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej  

w kwocie 63.376.000,-zł. 

2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 11.909.825,-zł, 

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 17.264.651,-zł, 

4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.513.566,-zł, 

5) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację 

programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 77.371.476,-zł,  

6) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze 

środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa  

w kwocie 1.202.600,-zł,  

7) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów  

i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej  

i źródeł zagranicznych w kwocie 96.082.152,-zł, 

8) dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze 

środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa  

w kwocie 23.722,-zł, 

9) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 211.741.253,-zł,  

z tego: 

 w podatku dochodowym od osób fizycznych – 56.741.253,-zł, 

 w podatku dochodowym od osób prawnych – 155.000.000,-zł, 

10) subwencje ogólne w kwocie 230.849.899,-zł, z tego: 

 część oświatowa – 33.994.835,-zł, 

 część wyrównawcza – 141.581.106,-zł, 

 część regionalna – 55.273.958,-zł, 



11) pozostałe dochody własne (czynsze, dzierżawy, dochody realizowane przez 

jednostki budżetowe, wpływy z refundacji opłat za dysponowanie  

nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w 

ramach projektu pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo 

podkarpackie”, itp.) w kwocie 72.168.927,-zł. 

 

II. Dochody majątkowe w kwocie 646.475.884,-zł, z tego: 

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej  

w kwocie 3.058.000,-zł. 

2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9.116.813,-zł. 

3) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację 

programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie  

560.174.357,-zł, 

4) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze 

środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa  

w kwocie 10.957.176,-zł,  

5) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów  

i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej  

i źródeł zagranicznych w kwocie 52.592.338,-zł. 

6) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa, składników 

majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 

10.577.200,-zł, z tego: 

a) nieruchomości do sprzedaży, w tym: 

 działki okołolotniskowe - 9.000.000,-zł, 

 działka nr 641/1 o pow. 0,0722 ha, położona w Brzozowie - 10.000,-zł, 

 nieruchomość składająca się z działki nr 176/22 o pow. 0,0388 ha i działki 

nr 176/23 o pow. 0,0494 ha, położona przy ul. Zajęczej w Rzeszowie - 

200.000,-zł, 

 nieruchomość lokalowa położona w budynku biurowym przy ul. Lisa Kuli 

20 w Rzeszowie - 1.365.500,-zł. 

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.700,-zł. 



 

Szczegółowy plan dochodów na 2018 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów 

klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe 

zawiera Tabela Nr 1 do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok. 

 

 


