UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA 2017 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok zaplanowane
w kwocie 1.257.583.993,-zł, obejmują:
I. Dochody bieżące w kwocie 682.224.373,-zł, z tego:
1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
w kwocie 67.165.000,-zł.
W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na:
 koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 1.879.000,-zł tj. na poziomie
dochodów uchwały budżetowej na 2016r. pomniejszonych o kwotę 340.000,-zł
przesuniętą decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.05.2016r. na
finansowanie zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia
w obszarze świadczenia wychowawczego,
 organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych w kwocie 750.000 zł tj. na
poziomie dochodów z uchwały budżetowej na 2016r.
Przewiduje się zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego określającej kwotę
dotacji na te zadania w trakcie roku budżetowego.
2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 10.637.000,-zł,
3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 15.599.007,-zł,
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.926.665,-zł,
W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje celowe z powiatów w kwocie
3.619.649,-zł na koszty utrzymania regionalnych placówek opiekuńczo –
terapeutycznych.
W 2017r. planuje się zawierać porozumienia z powiatami.
5) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących w kwocie 3.100.000,-zł,
6) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów
i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 27.482.241,-zł,

7) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze
środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa
w kwocie 211.016,-zł,
8) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów
i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej
i źródeł zagranicznych w kwocie 89.821.342,-zł,
9) dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze
środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa
w kwocie 18.000,-zł,
10) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 198.021.403,-zł,
z tego:
 w podatku dochodowym od osób fizycznych – 52.476.443,-zł,
 w podatku dochodowym od osób prawnych – 145.544.960,-zł,
11)

subwencje ogólne w kwocie 224.851.421,-zł, z tego:
 część oświatowa – 37.673.633,-zł,
 część wyrównawcza – 133.041.652,-zł,
 część regionalna – 54.136.136,-zł,

12) pozostałe dochody własne (czynsze, dzierżawy, dochody realizowane przez
jednostki budżetowe, wpływy z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania
praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem
infrastruktury wytworzonej związanej z projektem własnym w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 itp.) w kwocie
38.391.278,-zł.
II. Dochody majątkowe w kwocie 575.359.620,-zł, z tego:
1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
w kwocie 49.128.981,-zł.
W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie
46.011.981,-zł na realizację inwestycji melioracyjnych na podstawie umów
pożyczki zawartych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym
Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy.

2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.950.000,-zł.
Dochody zaplanowano na podstawie wstępnych porozumień zawartych
z gminami określających zasady udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Podkarpackiego.
3) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację
programów
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Województwa

w
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475.498.284,-zł,
4) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze
środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa
w kwocie 17.010.081,-zł,
5) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na
drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach
powiatu w kwocie 2.500.000,-zł.
Dochody zaplanowano na kontynuację inwestycji drogowej współfinansowanej
w 2016r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki z rezerwy pozyskiwane są
corocznie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w kwocie ok. 4 mln 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 18.451.074,-zł.
W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie
7.703.000,-zł na realizację inwestycji melioracyjnych na podstawie limitu środków
ujętych w rezerwie celowej budżetu państwa,
7) dotacje z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków
własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie
3.000,-zł,
8) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa, składników
majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie
10.818.200,-zł, z tego:
a) nieruchomości do sprzedaży, w tym:
- działki okołolotniskowe - wartość 9.400.000,-zł,
- Krosno - działka nr 1072/44 o pow. 1,0487 ha, zabudowana budynkiem
spalarni, kotłowni i garażu pozostająca w nieodpłatnym użytkowaniu

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie wartość szacunkowa 300.000,-zł,
- Krosno ul. Korczyńska - działka nr 1062/10 o pow. 0,0062 ha, stanowiąca
własność Województwa Podkarpackiego, pozostająca w trwałym zarządzie
Prezydenta Miasta Krosna - wartość szacunkowa 1.500,-zł,
- Krosno ul. Korczyńska - działka nr 1062/11 o pow. 0,700 ha, stanowiąca
własność Województwa Podkarpackiego, pozostająca w trwałym zarządzie
Prezydenta Miasta Krosna - wartość szacunkowa 15.000,-zł,
- Przemyśl ul. Łukasińskiego (obiekt byłego Kolegium Nauczycielskiego
im. A. Fredry w Przemyślu) - wartość 2.200.000,-zł (rejestr zabytków - 50%
bonifikaty) wartość 1.100.000,-zł.
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przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.700,-zł.
Szczegółowy plan dochodów na 2017 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 2017 rok.

