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UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
NA 2014 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW 

 
 
Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok zaplanowane  

w kwocie 1.406.948.843,-zł, obejmują:  

 
I. Dochody bieżące w kwocie 729.812.755,-zł, z tego: 

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

w kwocie 71.026.000,-zł, 

2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 13.704.611,-zł, 

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 797.000,-zł, 

4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.046.600,-zł, 

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

i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 47.095.261,-zł,  

6) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów  

i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej  

i źródeł zagranicznych w kwocie 77.523.725,-zł, 

7) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 163.620.995,-zł, z tego: 

− w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41.220.995,-zł, 

− w podatku dochodowym od osób prawnych – 122.400.000,-zł 

8) subwencje ogólne w kwocie 308.311.025,-zł, z tego: 

− część oświatowa – 46.418.575,-zł, 

− część wyrównawcza – 136.108.711,-zł, 

− część regionalna – 125.783.739,-zł, 

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

jednostki budżetowe, zwroty podatku VAT związane z realizacją projektów 

własnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej itp.)  

w kwocie 44.687.538,-zł, 

 

II. Dochody majątkowe w kwocie 677.136.088,-zł, z tego: 

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

w kwocie 41.313.210,-zł, 
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2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 275.842,-zł,  

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 7.293.750,-zł, 

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

programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 494.695.646,-zł, 

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

środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.422.887,-zł, 

6) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów  

i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej  

i źródeł zagranicznych w kwocie 119.212.463,-zł, 

7) dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na 

współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego w kwocie 903.290,-zł 

8) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa oraz 

składników majątkowych w kwocie 10.019.000,-zł. 

Po analizie realizacji dochodów w ostatnich latach, uwzględniając koniunkturę 

gospodarczą przyjęto w 2014r. kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 

10 mln zł tj. niższej niż wynikająca z wartości szacunkowej nieruchomości 

zaplanowanych do sprzedaży. 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 

1) działki w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie: 

a) ul. Grodzka – wartość 600.000,-zł,  

b) ul. Korczyńska – wartość 400.000,-zł, 

2) Potok (nieruchomość po byłym gospodarstwie pomocniczym przy Wojewódzkim 

Szpitalu Podkarpackim w Krośnie) – wartość  400.000,-zł,  

3) Przemyśl, ul. Monte Cassino (nieruchomości po byłej WKTS): 

a) budynek administracyjny – wartość 400.000,-zł,  

b) budynek warsztatowy – wartość 1.200.000,-zł,  

4) Chrewt, Gmina Czarna (domki wypoczynkowe)  – wartość 562.000,-zł,  

5) nieruchomość w Dębicy (siedziba Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  

w Dębicy) – wartość 1.000.000,-zł,  

6) nieruchomość w Tarnobrzegu (siedziba Zespołu Kolegiów Nauczycielskich  

w Tarnobrzegu – wartość 1.500.000,-zł,  
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7) działki okołolotniskowe – wartość 6.000.000,-zł, 

8) Rzeszów, ul. Naruszewicza (budynek hotelowy) – wartość 3.500.000,-zł, 

9) nieruchomość w Nisku (Filia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu) – wartość 

200.000,-zł. 

 

Szczegółowy plan dochodów na 2014 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 2014 rok. 
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