
UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

NA 2021 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW 

 
 
Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok zaplanowane  

w kwocie 1.191.441.813,-zł, obejmują:  

 

I. Dochody bieżące w kwocie  912.356.435,-zł, z tego: 

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

w kwocie 55.105.000,-zł, 

2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 8.144.000,-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 7.614.956,-zł,  

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

i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 70.922.900,-zł,  

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

środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa  

w kwocie 747.984,-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 91.168.942,-zł, 

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

środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa  

w kwocie 28.672,-zł, 

9) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 226.109.039,-zł, z tego: 

 w podatku dochodowym od osób fizycznych – 60.869.039,-zł, 

 w podatku dochodowym od osób prawnych – 165.240.000,-zł, 

10) subwencje ogólne w kwocie  351.051.899,-zł, z tego: 

  część oświatowa – 32.798.893,-zł, 

  część wyrównawcza – 221.512.354,-zł, 

  część regionalna – 76.075.817,-zł, 

  uzupełnienie subwencji ogólnej – 20.664.835,-zł, 



11) pozostałe dochody własne (dochody realizowane przez jednostki budżetowe, 

dzierżawa pojazdów szynowych, wpływy z refundacji opłat za dysponowanie  

nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej  

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

Województwo podkarpackie”, wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów 

rolnych) w kwocie 100.666.043,-zł. 

 

II. Dochody majątkowe w kwocie 279.085.378,-zł, z tego: 

1) dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.871.000,-zł,  

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych w kwocie  3.745.212,-zł, 

3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.823.804,-zł. 

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

programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie  

218.064.124,-zł, 

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

środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa  

w kwocie 1.479.000,-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 49.100.438,-zł, 

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

majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 

3.001.800,-zł, z tego: 

a) nieruchomości do sprzedaży: działki okołolotniskowe - 3.000.000,-zł, 

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.800,-zł. 

 

Szczegółowy plan dochodów na 2021 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 2021 rok. 


