
UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

NA 2022 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW 

 
 
Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 rok zaplanowane  

w kwocie 1.402.239.891,-zł, obejmują:  

 

I. Dochody bieżące w kwocie  1.082.551.790,-zł, z tego: 

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

w kwocie 78.056.691,-zł, 

2) środki z funduszy celowych w kwocie 5.227.000,-zł,  

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 719.000,-zł, 

4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących w kwocie 4.091.850,-zł, 

5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.763.489,-zł,  

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

i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 44.725.601,-zł,  

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

środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa  

w kwocie 314.499,-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 86.626.890,-zł, 

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

środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa  

w kwocie 17.900,-zł, 

10) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 360.366.440,-zł, z 

tego: 

 w podatku dochodowym od osób fizycznych – 63.633.885,-zł, 

 w podatku dochodowym od osób prawnych – 296.732.555,-zł, 

11) subwencje ogólne w kwocie  429.283.380,-zł, z tego: 

  część oświatowa – 33.847.979,-zł, 

  część wyrównawcza – 269.187.523,-zł, 



  część regionalna – 105.406.051,-zł, 

  rezerwa subwencji ogólnej dla województw – 20.841.827,-zł, 

12) 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 64.359.050,-zł. 

 

II. Dochody majątkowe w kwocie 319.688.101,-zł, z tego: 

1) środki z funduszy celowych w kwocie 60.965.000,-zł,  

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

inwestycyjnych własnych w kwocie  1.680.000,-zł, 

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

w kwocie 150.000,-zł, 

4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9.760.888,-zł. 

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

programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie  

215.645.226,-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 28.485.387,-zł, 

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

majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 

3.001.600,-zł, z tego: 

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

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.600,-zł. 

 

Szczegółowy plan dochodów na 2022 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 2022 rok. 


