
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 12 grudnia 2002 r. Druk nr 280 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 10 grudnia 2002 r. nad ustawą budżetową na rok 2003, przedstawia
Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 50, 52, 53, 56, 60, 61,
63, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 87, 88 i 92.

Ponadto Komisja informuje, że:

� na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali
zmiany treści swoich wniosków:

- Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych � pkt: 5, 17, 22 i 24 zestawienia
wniosków,

- senatorowie: Dorota Kempka, Wiesława Sadowska i Maria Szyszkowska - pkt 52
zestawienia wniosków,

- senatorowie: Maria Berny, Zygmunt Cybulski, Witold Gładkowski, Dorota Kempka,
Zbigniew Kruszewski, Zbyszko Piwoński i Marian Żenkiewicz - pkt 60 i 61
zestawienia wniosków,

- senator Tadeusz Wnuk - pkt 78 zestawienia wniosków,
- senator Edmund Wittbrodt - pkt 81 i 82 zestawienia wniosków,
- senator Grażyna Staniszewska - pkt 88 zestawienia wniosków,
- senatorowie Adam Gierek i Zdzisława Janowska - pkt 92 zestawienia wniosków,

� na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:
- senator Jerzy Cieślak � pkt 66 zestawienia wniosków,
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- senator Grażyna Staniszewska � pkt: 84, 85, 86 i 89 zestawienia wniosków,

- senator Adam Graczyński - pkt 93 zestawienia wniosków,

- senator Zbyszko Piwoński - pkt 94 zestawienia wniosków.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy budżetowej na rok 2003

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 1  wyklucza głosowanie poprawki nr  2.

1) dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. W przypadku wystąpienia do końca trzeciego kwartału 2003 r.

oszczędności w wydatkach na obsługę zadłużenia zagranicznego

Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa,

upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do ich

przeznaczenia w kwocie nieprzekraczającej:

1) 100.000 tys. zł na zasiłki z pomocy społecznej oraz na rodziny

zastępcze,

2) 35.000 tys. zł na metro warszawskie.";

Poprawka
senatorów:
M.Balickiego,
R.Smoktunowicza
A.Wielowieyskiego
poparta przez
komisję

2) dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. W przypadku wystąpienia do końca trzeciego kwartału 2003 r.

oszczędności w wydatkach na obsługę zadłużenia zagranicznego

Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa,

upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do ich

przeznaczenia w kwocie nieprzekraczającej 100.000 tys. zł na zasiłki

z pomocy społecznej oraz na rodziny zastępcze.";

Poprawka
KGFP

3) a) w art. 38 w ust. 1 zmniejsza się o 2.000 tys. zł kwotę wydatków

budżetowych przeznaczonych na realizację programu reformy górnictwa

węgla kamiennego � monitoring procesów restrukturyzacyjnych w

górnictwie węgla kamiennego,

b) w załączniku nr 2 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10001 � Górnictwo

węgla kamiennego zmniejsza się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł oraz

zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję



2

4) w art. 46 w ust. 2 wyrazy "przez ministra właściwego do spraw finansów oraz

ministra właściwego do spraw transportu" zastępuje się wyrazami "przez

państwowe jednostki budżetowe, ujętych w częściach budżetu państwa,

których dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów oraz minister

właściwy do spraw transportu,";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

5) a) w załączniku nr 1:

- w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

skreśla się poz. 2,

- dodaje się część 55 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w

brzmieniu:

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

1 2 3 4 5

55

700

URZĄD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Gospodarka mieszkaniowa

1

2

125 000

125 000

b) w załączniku nr 2:

- w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

skreśla się poz. 3-8, w poz. 9 zmniejsza się świadczenia na rzecz osób

fizycznych o 210 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o

857 tys. zł i rozliczenia z bankami o 103.252 tys. zł, w poz. 16

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 13.178 tys. zł

i wydatki majątkowe o 30 tys. zł oraz w poz. 17 zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 375 tys. zł,

- dodaje się część 55 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w

brzmieniu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

URZĄD MIESZKALNICTWA I
ROZWOJU MIAST

1 1 728 701 610 19 009 30 1 709 052

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 1 715 118 610 5 456 1 709 052

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

3 799 400 399

70015 Refundacja premii gwarancyjnych
od wkładów mieszkaniowych

4 829 988 829 988

70016 Premie za systematyczne
oszczędzanie na mieszkaniowych
książeczkach oszczędnościowych

5 12 12



3
70017 Wykup odsetek od kredytów

mieszkaniowych
6 325 000 4 200 320 800

70019 Krajowy Fundusz Mieszkaniowy 7 450 000 450 000

70020 Fundusz Termomodernizacji 8 5 000 5 000

70095 Pozostała działalność 9 104 319 210 857 103 252

750 Administracja publiczna 10 13 583 13 553 30

75001 Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej

11 13 208 13 178 30

75064 Współpraca naukowo-techniczna z
zagranicą

12 375 375

c) w załączniku nr 5 w tabeli nr 3 Gospodarstwa pomocnicze:

- w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku i na koniec

roku o 262 tys. zł oraz zmniejsza się przychody i wydatki o 1.569

tys. zł,

- dodaje się poz. 25a w brzmieniu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

55 URZĄD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST 25a 262 1 569 1 569 262

d) w załączniku nr 11:

- w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się zatrudnienie

członków korpusu służby cywilnej o 175 etatów, wynagrodzenia

osobowe o 5.973 tys. zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne o 474 tys.

zł, zmniejsza się zatrudnienie osób zajmujących kierownicze

stanowiska państwowe o 3 etaty, wynagrodzenia osobowe o 346 tys.

zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne o 40 tys. zł, zmniejsza się

wynagrodzenia osobowe osób nie objętych mnożnikowymi systemami

wynagrodzeń o 146 tys. zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne o

12 tys. zł,

- dodaje się część 55 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

obejmującą dział 750 Administracja publiczna z określonym w

poprzednim tiret zatrudnieniem i wynagrodzeniami członków korpusu
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służby cywilnej, osób zajmujących kierownicze stanowiska

państwowe oraz osób nie objętych mnożnikowymi systemami

wynagrodzeń;

6) w załączniku nr 2 w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75195 w kol. 4

po wyrazie "działalność" dodaje się wyrazy "(Opieka nad Polonią i Polakami

za granicą)";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

7) w załączniku nr 2 w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75195 �

Pozostała działalność zwiększa się dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł oraz

zmniejsza się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

8) w załączniku nr 2 w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75195 �

Pozostała działalność zwiększa się dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł oraz

zmniejsza się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
I. Kurzępy,
K. Pawełka,
J. Popiołek,
K. Szydłowskiego

9) w załączniku nr 2:

a) w części 06 Trybunał Konstytucyjny w rozdziale 75102 � Naczelne

organy sądownictwa, zwiększa się wydatki majątkowe o 800 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 � program rozwoju nowoczesnych

technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej,

zmniejsza się wydatki majątkowe o 800 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

10) w załączniku nr 2:

a) w części 08 Rzecznik Praw Obywatelskich w rozdziale 75101 � Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 307 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 � program rozwoju nowoczesnych

technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej,

zmniejsza się wydatki majątkowe o 307 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję
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11) w załączniku nr 2:

a) w części 11 Krajowe Biuro Wyborcze w rozdziale 75101 � Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł i

wydatki majątkowe o 300 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 63 � środki na finansowanie przez

Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących

wyborów i referendów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 1.300 tys. zł;

Poprawka
KGFP

12) a) w załączniku nr 2 i 9 w części 16 � Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w

rozdziale 75065 � Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, zwiększa się

dotacje i subwencje o 1.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 � program

rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych oraz realizacja sieci

światłowodowej, zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł;

Poprawka
KGFP

13) w załączniku nr 2:

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75068 �

Rada do Spraw Uchodźców, zwiększa się świadczenia na rzecz osób

fizycznych o 100 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 � program rozwoju nowoczesnych

technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej,

zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

14) w załączniku nr 2:

a) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 � Regionalne zarządy

gospodarki wodnej zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych

o 6.400 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe skreśla się poz. 79 - prace projektowe

dotyczące Studium Budowy Zapory Ciechocinek-Nieszawa;

Poprawka
KGFP,
sen A.
Graczyńskiego
poparta przez
komisję
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15) w załączniku nr 2:

a) w części 24 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale

80306 � Działalność dydaktyczna, zwiększa się dotacje i subwencje o 700

tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 � program rozwoju nowoczesnych

technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej,

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 350 tys. zł oraz

wydatki majątkowe o 350 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

16) w załączniku nr 2:

a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 - Działalność

dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o 4.300 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 � program rozwoju nowoczesnych

technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej,

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.150 tys. zł oraz

wydatki majątkowe o 2.150 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 17  wyklucza głosowanie poprawek nr  18 i 19.

17) w załączniku nr 2:

a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 � Działalność

dydaktyczna zwiększa się wydatki majątkowe o 5.696 tys. zł oraz w

rozdziale 80309 � Pomoc materialna dla studentów zwiększa się wydatki

majątkowe o 2.804 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe skreśla się poz. 81 � budowa Kolegium

Europejskiego w Gnieźnie;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 18  wyklucza głosowanie poprawki nr  19.

18) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 11 � program rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych

oraz realizacja sieci światłowodowej, zwiększa się wydatki majątkowe o

8.500 tys. zł,

b) skreśla się poz. 81 � budowa Kolegium Europejskiego w Gnieźnie;

Poprawka sen.
E. Wittbrodta
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 19 wyklucza głosowanie poprawki nr 80.

19) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 8 koszty integracji z Unią Europejską zmniejsza się wydatki

majątkowe o 8.000 tys. zł,

b) w poz. 81 budowa Kolegium Europejskiego w Gnieźnie zwiększa się

wydatki majątkowe o 8.000 tys. zł;

Poprawka sen.
W. Łęckiego

20) w załączniku nr 2:

a) w części 40 Turystyka w rozdziale 63002 � Polska Organizacja

Turystyczna zmniejsza się dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 17 � zasiłki z pomocy społecznej

zwiększa się dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

21) w załączniku nr 2:

a) w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75409 - Komenda Główna

Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się wydatki majątkowe o 5.000

tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 14 - rezerwa na usuwanie skutków

klęsk żywiołowych zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych

o 5.000 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

22) w załączniku nr 2:

a) w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rozdziale

75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 300 tys. zł oraz

wydatki majątkowe o 400 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe:

- w poz. 30 � rodziny zastępcze (w tym na: szkolenie rodzin

zastępczych oraz tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję

pogotowia rodzinnego) zwiększa się dotacje i subwencje o 400 tys. zł,

- w poz. 72 � pomoc techniczna dla państw w drodze transformacji

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję
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zwiększa się dotacje i subwencje o 300 tys. zł,

c) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 72 w kol. 4 po wyrazie "transformacji"

dodaje się wyrazy ", w tym "Fundusz Stypendialny" Specjalistycznych

Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego";

23) a) załączniku nr 2 w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób

Represjonowanych w rozdziale 85323 � Państwowy Fundusz

Kombatantów zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o

2.000 tys. zł oraz zwiększa się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 6 w tabeli - Plan Finansowy Państwowego Funduszu

Kombatantów:

- w lp. II zwiększa się dotacje z budżetu państwa o 2.000 tys. zł,

- w lp. III zwiększa się wydatki na pomoc społeczną  o 2.000 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

24) w załączniku nr 2:

a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 � Obsługa

krajowych skarbowych papierów wartościowych zmniejsza się wydatki na

obsługę długu publicznego o 12.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. 87 w brzmieniu:

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i

szkodliwych po zakładach "Górka" w Trzebini (I etap) 87 12 000 12 000

25) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 14 � rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejsza

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 12.000 tys. zł,

b) w poz. 74 � zakup środków transportu specjalnego, zwiększa się wydatki

majątkowe o 12.000 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

26) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 14 � rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejsza

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. 87 w brzmieniu:

Poprawka
KGFP
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rekultywacja jeziora Rożnowskiego i Czchowskiego 87 2 000 2 000

27) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe poz. 25 otrzymuje brzmienie: Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dotacje na finansowanie działalności wojewódzkich i

powiatowych urzędów pracy 25 16 000 16 000

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 28  wyklucza głosowanie poprawki nr  29.

28) a) w załączniku nr 2:

- w części 85/02 Województwo dolnośląskie w rozdziale 75011 �

Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 2.000 tys. zł,

- w części 85/24 Województwo śląskie w rozdziale 92595 � Pozostała

działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 9 w części 85/24 Województwo śląskie dodaje się poz. 5

w brzmieniu:

Poprawka
KGFP

1 2 3 4 5 6 7

925 92595 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w

Chorzowie 5 2 000

29) a) w załączniku nr 2:

- w części 85/02 Województwo dolnośląskie w rozdziale 75011 �

Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 2.500 tys. zł,

- w części 85/24 Województwo śląskie w rozdziale 92595 �

Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 2.500

tys. zł,

b) w załączniku nr 9 w części 85/24 Województwo śląskie dodaje się poz. 5

w brzmieniu:

Poprawka
senatorów:
W. Bułki,
B. Mąsiora,
M. Mietły
poparta przez
komisję



10

1 2 3 4 5 6 7

925 92595 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w

Chorzowie 5 2 500

30) w załączniku nr 2:

a) w części 68 Państwowa Agencja Atomistyki w rozdziale 75064

Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o kwotę 2.300 tys. zł,

b) w części 85/24 Województwo śląskie w rozdziale 92595 Pozostała

działalność zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o

kwotę 2.300 tys. zł z przeznaczeniem na Wojewódzki Park Kultury i

Wypoczynku w Chorzowie;

Poprawka
sen.
A. Graczyńskiego

31) w załączniku nr 2 w części 85/12 Województwo małopolskie:

a) w rozdziale 85303 � Ośrodki wsparcia, zwiększa dotacje i subwencje o

1.360 tys. zł,

b) w rozdziale 85314 � Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się dotacje i subwencje o 2.000

tys. zł,

c) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dotacje i

subwencje o 640 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

32) w załączniku nr 3 w tabeli � Zestawienie programów realizowanych ze

środków bezzwrotnych pochodzących z innych źródeł zagranicznych i

wydatków nimi finansowanych w zestawieniu środków złotówkowych z

pomocy Wspólnot Europejskich (CPF) dodaje się następujący program:

Poprawka
KGFP,
sen. A.
Graczyńskiego
poparta przez
komisję

CPF "Ochrona środowiska" 15 212 6 200 minister właściwy ds. środowiska

33) w załączniku nr 9 w części 20 Gospodarka, zmniejsza się dotację dla Kopalni

Soli "Wieliczka" o 5.000 tys. zł i zwiększa się dotację dla Kopalnię Soli

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję
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"Bochnia" o 5.000 tys. zł;

34) w załączniku nr 14:

a) w tabeli - Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego zmniejsza się o

160.000 tys. zł wpłatę z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz

wynik finansowy brutto,

b) w tabeli � Plan finansowy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa:

- w lp. 3.4 kol. 2 otrzymuje brzmienie "Aktywizacja zawodowa

bezrobotnych, w tym realizowana przez urzędy pracy" oraz w kol. 4

zwiększa się wydatki o 160.000 tys. zł,

- w lp. 3.9 - Wpłaty na rzecz Agencji Rynku Rolnego w kol. 4

zmniejsza się wydatki o 160.000 tys. zł;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

35) w załączniku nr 2 w części 85/14 województwo mazowieckie w rozdziale

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej:

a) zwiększa się dotacje i subwencje o 800 tys. zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 800 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
Z. Kruszewskiego,
J. Popiołek
poparta przez
komisję

36) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 44 środki na

współfinansowanie programu "Aktywizacja obszarów wiejskich" w kol. 4 na

końcu dodaje się wyrazy ", w tym 6.000 tys. zł na wsparcie izb rolniczych w I

kwartale 2003 r.";

Poprawka sen.
L. Podkańskiego

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 37  wyklucza głosowanie poprawek nr 38, 39, 40 i 41.

37) w załączniku nr 2:

a) w części 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zmniejsza

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł,

b) w części 61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale 75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Suchańskiego
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 38  wyklucza głosowanie poprawek nr  39, 40 i 41.

38) w załączniku nr 2:

a) w części 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zmniejsza

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 500 tys. zł,

b) w części 61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale 75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 500 tys. zł;

Poprawka sen.
M. Lewickiego

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 39  wyklucza głosowanie poprawek nr  40 i 41.

39) w załączniku nr 2:

a) w części 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zmniejsza

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 500 tys. zł,

b) w części 50 Urząd Regulacji Energetyki w rozdziale 75001 Urzędy

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 500 tys. zł,

c) w części 61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale 75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł;

Poprawka sen.
A. Stradomskiej

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 40  wyklucza głosowanie poprawki nr  41.

40) w załączniku nr 2:

a) w części 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zmniejsza

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 250 tys. zł,

b) w części 50 Urząd Regulacji Energetyki w rozdziale 75001 Urzędy

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 750 tys. zł,

c) w części 61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale 75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
A. Gierka,
Z. Janowskiej
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41) w załączniku nr 2:

a) w części 50 Urząd Regulacji Energetyki w rozdziale 75001 Urzędy

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł,

b) w części 61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale 75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł;

Poprawka sen.
A. Stradomskiej

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 42  wyklucza głosowanie poprawki nr  43.

42) w załączniku nr 2:

a) w części 31 Praca:

- w rozdziale 75095 � Pozostała działalność zwiększa się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 7.000 tys. zł,

- w rozdziale 85416 � Ochotnicze Hufce Pracy zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 4.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 � program rozwoju nowoczesnych

technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
A. Graczyńskiego,
K. Sienkiewicz

43) w załączniku nr 2:

a) w części 31 Praca:

- w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zwiększa się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 6.000 tys. zł,

- w rozdziale 85416 � Ochotnicze Hufce Pracy zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 3.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 program rozwoju nowoczesnych

technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Balickiego,
Z. Janowskiej,
M. Lewickiego,
G. Niskiego,
A. Spychalskiego
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 44  wyklucza głosowanie poprawki nr  45.

44) a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 500 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa się wpłaty z zysku NBP o 500 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 i 9 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10003 �

Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych, zwiększa się dotacje i subwencje

dla Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" o 500 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
W. Bułki,
B. Mąsiora,
M. Mietły

45) a) w załączniku nr 2 i 9 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10003 �

Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych, zwiększa się dotacje i subwencje

dla Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" o 500 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 85/02 Województwo dolnośląskie w rozdziale

75011 � Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 500 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
W. Bułki,
B. Mąsiora,
M. Mietły

46) a) w załączniku nr 2 i 13 w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306

� Działalność dydaktyczna zwiększa się nakłady z budżetu państwa do

poniesienia w 2003 r. na budowę kampusu 600-lecia Uniwersytetu

Jagiellońskiego o 1.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 85/02 Województwo dolnośląskie w rozdziale

75011 � Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 1.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
W. Bułki,
B. Mąsiora,
M. Mietły
poparta przez
komisję

47) w załączniku nr 2:

a) w części 85/22 Województwo pomorskie w rozdziale 01008 - Melioracje

wodne, zmniejsza się dotacje i subwencje o 3.000 tys. zł oraz wydatki

majątkowe o 3.000 tys. zł,

b) w części 85/28 Województwo warminsko-mazurskie w rozdziale 01008 -

Melioracje wodne, zwiększa się dotacje i subwencje o 3.000 tys. zł oraz

wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Kozłowskiego,
J. Lorenza,
W. Mańkuta,
W. Pietrzaka
poparta przez
komisję



15

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 48  wyklucza głosowanie poprawki nr 80.

48) a) w art. 1 w ust. 3 zmniejsza się deficyt budżetu państwa o 110.000 tys. zł;

b) w art. 47 skreśla się pkt 2 ,

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe

- w poz. 8 "koszty integracji z Unią Europejską,

współfinansowanie programów realizowanych ze środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających

zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu

zrealizowanych programów, w tym 29.100 tys. zł na zatrudnienie

625 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wydatki związane z

promocją dotyczącą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w

tym sfinansowanie kampanii przedreferendalnej", zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. zł oraz

wydatki majątkowe o 40.000 tys. zł,

- w poz. 80 "program działań osłonowych w ochronie zdrowia w

ramach prowadzonej restrukturyzacji" zmniejsza się dotacje i

subwencje o 50.000 tys. zł

d) w załączniku nr 4 w części 98 Przychody i rozchody związane z

finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, w

poz. 6 � Bony skarbowe zmniejsza się rozchody o 110.000 tys. zł.

Poprawka sen.
W. Pawłowskiego

49) a) w art. 25 i w załączniku nr 2 zwiększa się ogólną rezerwę budżetową Rady

Ministrów o 12.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 � program

rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych oraz realizacja sieci

światłowodowej, zmniejsza się wydatki majątkowe o 12.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
G. Czai,
L. Pastusiaka,
E. Serockiej

50) w załączniku nr 2:

a) w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w rozdziale 75101 �

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa, zmniejsza się wydatki majątkowe o 150 tys. zł,

b) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
D. Kempki,
W. Sadowskiej,
M. Szyszkowskiej
poparta przez
komisję
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� Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się dotacje i subwencje o

150 tys. zł;

51) w załączniku nr 2:

a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 80132

� Szkoły artystyczne zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe:

- w poz. 11 program rozwoju nowoczesnych technologii

informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej zmniejsza

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł,

- w poz. 60 zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa zmniejsza

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
D. Kempki,
W. Sadowskiej,
M. Szyszkowskiej

52) w załączniku 2:

a) w części 13 � Instytut Pamięci Narodowej � Komisja Ścigania Zbrodni

Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 � Urzędy naczelnych

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się

wydatki majątkowe o 1.500 tys. zł oraz w rozdziale 75112 � Jednostki

podległe Instytutowi Pamięci Narodowej � Komisji Ścigania Zbrodni

Przeciwko Narodowi Polskiemu, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 1.620 tys. zł,

b) w części 24 � Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale

92117 � Archiwa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o

150 tys. zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 2.970 tys. zł

Poprawka
senatorów:
D. Kempki,
W. Sadowskiej,
M. Szyszkowskiej
poparta przez
komisję

53) w art. 30 wyrazy "0,8% przypisu tych składek" zastępuje się wyrazami "0,8%

kwoty składek przekazanych do funduszy";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 54  wyklucza głosowanie poprawek nr 55 i 56.

54) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: Poprawka sen.
M. Żenkiewicza
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a) w poz. 11 program rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych

oraz realizacja sieci światłowodowej zwiększa się wydatki majątkowe o

5.000 tys. zł,

b) skreśla się poz. 85 środki na inwestycje Uniwersytetu im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie;

55) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 11 � program rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych

oraz realizacja sieci światłowodowej, zmniejsza się wydatki majątkowe o

5.000 tys. zł,

b) w poz. 85 - środki na inwestycje Uniwersytetu im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
I. Kurzępy,
T. Liszcz,
K. Pawełka,
K. Szydłowskiej

56) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 60 zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł,

b) w poz. 85 środki na inwestycje Uniwersytetu im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez
komisję

57) a) w załączniku nr 2:

- w części 46 Zdrowie w rozdziale 85112 � Szpitale kliniczne

zmniejsza się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł,

- w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 92116 �

Biblioteki zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych

o 5.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 7 lp. 39 � Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Akademii

Medycznej w Łodzi zmniejsza się nakłady do poniesienia w 2003 r. o

5.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
Z. Kruszewskiego,
E. Wittbrodta

58) a) w art. 47 w pkt 1 skreśla się wyrazy "zwiększenie dotacji na",

b) w załączniku nr 2 w części 25 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92604

Instytucje kultury fizycznej, zwiększa się dotacje i subwencje o 15.000

tys. zł,

Poprawka
sen. T. Bartosa
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c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 73 �

dofinansowanie przygotowań do sportowych Igrzysk Olimpijskich, w tym

20.000 tys. zł zgodnie z art. 47 ustawy:

- w kol. 4 skreśla się wyrazy ", w tym 20.000 tys. zł",

-  zmniejsza się dotacje i subwencje o 15.000 tys. zł,

d) w załączniku nr 9 w części 25 Kultura fizyczna i sport zwiększa się

dotacje dla Polskiej Konfederacji Sportu o 15.000 tys. zł;

59) a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 180.000 tys. zł,

b) w art. 47:

- zwiększa się dodatkowe kwoty dochodów z podatku akcyzowego

o 80.000 tys. zł oraz z cła o 100.000 tys. zł,

- dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) zwiększenie dotacji na wdrożenie II etapu poprawy

wynagrodzeń pracowników cywilnych szkolnictwa

wyższego o kwotę 180.000 tys. zł;",

c) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody z podatku akcyzowego o 80.000

tys. zł oraz dochody z cła o 100.000 tys. zł,

d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 33 - wdrożenie II

etapu poprawy wynagrodzeń pracowników cywilnych szkolnictwa

wyższego, zwiększa się dotacje i subwencje o 180.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Berny,
Z. Cybulskiego,
W. Gładkowskiego
D. Kempki,
Z. Kruszewskiego,
Z. Piwońskiego,
M. Żenkiewicza

60) w załączniku nr 2:

a) w części 30 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 � Pozostała

działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 1.000 tys. zł,

b) w części 85/02 Województwo dolnośląskie w rozdziale 75011 � Urzędy

wojewódzkie, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o

Poprawka
senatorów:
M. Berny,
Z. Cybulskiego,
W. Gładkowskiego
D. Kempki,
Z. Kruszewskiego,
Z. Piwońskiego,
M. Żenkiewicza
poparta przez
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1.000 tys. zł; komisję

61) w załączniku nr 2:

a) w części 30 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 � Pozostała

działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł,

b) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 � Obsługa

krajowych skarbowych papierów wartościowych, zmniejsza się wydatki

na obsługę długu publicznego o 2.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Berny,
Z. Cybulskiego,
W. Gładkowskiego
D. Kempki,
Z. Kruszewskiego,
Z. Piwońskiego,
M. Żenkiewicza
poparta przez
komisję

62) a) w załączniku nr 2 w części 78 Obsługa długu zagranicznego w rozdziale

75701 � Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się obsługę długu publicznego o 8.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 7 dodaje się inwestycję wieloletnią "Budowa Nowego

Budynku Dydaktycznego Szkoły Głównej Handlowej" z nakładami do

poniesienia w 2003 r. ze środków budżetu państwa � 8.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Balickiego,

M. Szyszkowskiej

63) w art. 47:

a) przed pkt 1 dodaje się pkt ...) w brzmieniu:

"...) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z

kontraktów wojewódzkich o kwotę 210.000 tys. zł, w tym 35.000 tys.

zł na metro warszawskie;",

b) pkt 3 skreśla się,

Poprawka
senatorów:
M.Balickiego,
K.Piesiewicza,
R.Smoktunowicza,
M.Szyszkowskiej,
A.Wielowieyskiego
poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 64  wyklucza głosowanie poprawki nr 80.

64) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe

- w poz. 8 "koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie

programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji

Europejskiej z tytułu zrealizowanych programów, w tym 29.100 tys. zł na

Poprawka
sen. J. Cieślaka
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zatrudnienie 625 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wydatki

związane z promocją dotyczącą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,

w tym sfinansowanie kampanii przedreferendalnej", zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. zł oraz wydatki

majątkowe o 40.000 tys. zł,

- w poz. 80 "program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach

prowadzonej restrukturyzacji" w kol. 4 na końcu dodaje się wyrazy ", w

tym 110.000 tys. zł zgodnie z art. 47 ustawy" oraz zwiększa się dotacje i

subwencje o 60.000 tys. zł;

65) a) w załączniku nr 2 w części 35 Rynki rolne, w rozdziale 50002 Agencja

Rynku Rolnego zmniejsza się dotacje i subwencje o 60.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 80 "program działań

osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji"

- w kol. 4 na końcu dodaje się wyrazy ", w tym 110.000 tys. zł

zgodnie z art. 47 ustawy";

- zwiększa się dotacje i subwencje o 60.000 tys. zł;

c) w załączniku nr 14 w tabeli Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego w

części II Przychody w kol. 4 zmniejsza się dotacje z budżetu państwa o

60.000 tys. zł oraz zmniejsza się o tę kwotę wynik finansowy brutto;

Poprawka
sen. J. Cieślaka

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 66  wyklucza głosowanie poprawki nr 80.

66) Uwaga:

poprawka wycofana
a) w art. 1 w ust. 3 zmniejsza się deficyt budżetu państwa o 60.000 tys. zł;

b) w art. 47 w pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową na program działań osłonowych w

ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji o 60.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe

- w poz. 8 "koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie

programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł

Poprawka
sen. J. Cieślaka
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zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji

Europejskiej z tytułu zrealizowanych programów, w tym 29.100 tys. zł

na zatrudnienie 625 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wydatki

związane z promocją dotyczącą przystąpienia Polski do Unii

Europejskiej, w tym sfinansowanie kampanii przedreferendalnej",

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. zł

oraz wydatki majątkowe o 40.000 tys. zł,

- w poz. 80 "program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach

prowadzonej restrukturyzacji" w kol. 4 na końcu dodaje się wyrazy ", w

tym 50.000 tys. zł zgodnie z art. 47 ustawy";

d) w załączniku nr 4 w części 98 Przychody i rozchody związane z finansowaniem

deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, w poz. 6 � Bony skarbowe

zmniejsza się rozchody o 60.000 tys. zł.

67) a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 4.554 tys. zł,

b) w art. 46 w ust. 1 wyrazy ", minister właściwy do spraw kultury fizycznej i

sportu oraz minister właściwy do spraw zdrowia w odniesieniu do

środków specjalnych, o których mowa w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90,

poz. 575, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z

2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr

29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126,

poz. 1382, Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74,

poz. 676, Nr 135, poz. 1145)" zastępuje się wyrazami "oraz minister

właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu",

c) w załączniku nr 1 w części 46 Zdrowie w dziale 851 Ochrona zdrowia

zwiększa się plan na 2003 rok o 4.554 tys. zł,

d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 program rozwoju

nowoczesnych technologii informacyjnych oraz realizacja sieci

światłowodowej zwiększa się wydatki majątkowe o 4.554 tys. zł,

e) w załączniku nr 5 w tabeli Środki specjalne, zakłady budżetowe,

gospodarstwa pomocnicze w 2003 roku w części 46 Zdrowie zwiększa się

wpłatę do budżetu o 4.554 tys. zł;

Poprawka sen.
M. Żenkiewicza

68) w załączniku nr 2:

a) w części 02 Kancelaria Sejmu w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych

Poprawka sen.
M. Żenkiewicza
poparta przez
komisję
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organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 program rozwoju nowoczesnych

technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej

zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł;

69) a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 161.150 tys. zł,

b) w art. 47 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku uzyskania do końca drugiego kwartału 2003 r.

dodatkowej kwoty dochodów z podatku od towarów i usług do

wysokości 161.150 tys. zł ponad kwotę 61.588.189 tys. zł upoważnia

się ministra właściwego do spraw finansów do uruchomienia

dodatkowej kwoty w wysokości 161.150 tys. zł na wdrożenie II etapu

poprawy wynagrodzeń pracowników cywilnych szkolnictwa

wyższego od 1 lipca 2003 r."

c) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o

161.150 tys. zł,

d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 33 - wdrożenie II

etapu poprawy wynagrodzeń pracowników cywilnych szkolnictwa

wyższego, zwiększa się dotacje i subwencje o 161.150 tys. zł;

Poprawka sen.
M. Żenkiewicza

70) w załączniku nr 2:

a) w części 04 Sąd Najwyższy w rozdziale 75105 � Rzecznik Interesu

Publicznego, zwiększa się wydatki majątkowe o 50 tys. zł,

b) w części 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w

rozdziale 75101 � Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki majątkowe o 50 tys. zł;

Poprawka sen.
Z.Romaszewskiego
poparta przez
komisję

71) w załączniku nr 2 w części 04 Sąd Najwyższy:

a) w rozdziale 75102 � Naczelne organy sądownictwa, zmniejsza się

wydatki majątkowe o 50 tys. zł,

b) w rozdziale 75105 � Rzecznik Interesu Publicznego, zwiększa się wydatki

majątkowe o 50 tys. zł;

Poprawka sen.
T. Liszcz
poparta przez
komisję
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72) a) w załączniku nr 2 w części 30 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o kwotę 164 tys. zł.,

- w rozdziale 80195 � Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i

subwencje, o kwotę 3.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

- w rozdziale 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o kwotę 164 tys. zł,

- w rozdziale 75095 � Pozostała działalność, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 3.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 11 w części 30 w dziale 750 � Administracja Publiczna,

zwiększa się wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

o kwotę 164 tys. zł.;

Poprawka
sen. A. Klepacz

73) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 14 w kol. 4 dodaje się

wyrazy ", w tym na Wiśle w rejonie Włocławka poprzez remont istniejącej

zapory";

Poprawka
senatorów:
R.Jarzembowskiego,
D.Kempki,
K.Sienkiewicz
poparta przez
komisję

74) w załączniku nr 7 w części 39 Transport w rozdziale 60095 � Pozostała

działalność w lp. 32 dotyczącej inwestycji wieloletniej � rozbudowa i

modernizacja Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka:

a) termin zakończenia inwestycji określa się na rok 2005,

b) wartość kosztorysową oraz nakłady do poniesienia po 2002 r. ogółem

(środki z budżetu państwa) zwiększa się o 58.097 tys. zł,

c) nakłady do poniesienia (środki z budżetu państwa):

- w 2004 r. zwiększa się o 28.097 tys. zł,

- w 2005 r. wpisuje się w kwocie 30.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
J. Koniecznego,
W. Pawłowskiego,
J. Sagatowskiej
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75) w załączniku nr 7 w części 46 zdrowie w poz. 39 użyte w różnych

przypadkach wyrazy "Akademia Medyczna" zastępuje się użytymi w

odpowiednich przypadkach wyrazami "Uniwersytet Medyczny";

Poprawka sen.
Z. Janowskiej
poparta przez
komisję

76) a) w załączniku nr 2

- w części 35 Rynki rolne w rozdziale 50002 � Agencja Rynku

Rolnego zmniejsza się dotacje i subwencje o 90.000 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe w poz. 17 zasiłki z pomocy

społecznej zwiększa się dotacje i subwencje o 40.000 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe w poz. 30 � rodziny zastępcze (w

tym na: szkolenie rodzin zastępczych oraz tworzenie rodzin

zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego),

zwiększa się dotacje i subwencje o 50.000 tys. zł.,

b) w załączniku nr 14 w tabeli Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego w

części II Przychody w kol. 4 zmniejsza się dotacje z budżetu państwa o

90.000 tys. zł oraz zmniejsza się o tę kwotę wynik finansowy brutto;

Poprawka
senatorów:
M. Berny,
Z. Janowskiej,
D. Kempki

77) a) w załączniku nr 2

- w części 35 Rynki rolne w rozdziale 50002 � Agencja Rynku

Rolnego zmniejsza się dotacje i subwencje o 50.000 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe w poz. 30 � rodziny zastępcze (w

tym na: szkolenie rodzin zastępczych oraz tworzenie rodzin

zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego),

zwiększa się dotacje i subwencje o 50.000 tys. zł.,

b) w załączniku nr 14 w tabeli Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego w

części II Przychody w kol. 4 zmniejsza się dotacje z budżetu państwa o

50.000 tys. zł oraz zmniejsza się o tę kwotę wynik finansowy brutto;

Poprawka
senatorów:
M. Berny,
Z. Janowskiej,
D. Kempki
poparta przez
komisję

78) a) w załączniku nr 2:

- w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i

mieszkaniowa w rozdziale 70095  - Pozostała działalność,

zmniejsza się rozliczenia z bankami o 15.000 tys. zł;

Poprawka sen.
T. Wnuka
poparta przez
komisję
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- w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. 87 w brzmieniu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

skutki wdrażania ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie zgodności
przez organy nadzoru
budowlanego

87 15 000 14 660 340

b) w załączniku nr 11 w zestawieniu "Ogółem" w części 83  Rezerwy celowe

w dziale 758 � Rozliczenia różne zwiększa się zatrudnienie o 4 etaty oraz

zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 144 tys. zł;

79) a) w załączniku nr 2:

- w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i

mieszkaniowa w rozdziale 70095  - Pozostała działalność,

zmniejsza się rozliczenia z bankami o 1.748 tys. zł,

- w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i

mieszkaniowa w rozdziale 71015  - Nadzór budowlany, zwiększa

się wydatki bieżące o 500 tys. zł,

- w części 85 Budżety wojewodów w rozdziale 71015 � Nadzór

budowlany zwiększa się wydatki bieżące o 1.248 tys. zł,

b) w załączniku nr 11 w zestawieniu Członkowie korpusu służby cywilnej:

- w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i

mieszkaniowa w dziale 710 � Działalność usługowa zwiększa się

zatrudnienie o 8  etatów oraz zwiększa się wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 288 tys. zł,

- w części 85 Budżety wojewodów w dziale 710 � Działalność

usługowa zwiększa się zatrudnienie o 32 etaty  oraz zwiększa się

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 768 tys. zł;

Poprawka sen.
T. Wnuka
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 80  wyklucza głosowanie poprawki nr 88.

80) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) skreśla się poz. 8 � koszty integracji z Unią Europejską,

b) w poz. 80 � program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach

Poprawka
sen. J. Szafrańca
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prowadzonej restrukturyzacji, zwiększa się dotacje i subwencje o 423.000

tys. zł;

81) a) w art. 47:

- w zdaniu wstępnym kwotę 545.000 tys. zł zwiększa się o 20.000

tys. zł,

- przed pkt 1 dodaje się pkt ...) w brzmieniu:

"...) zwiększenie środków na pracownie internetowe w

szkołach;"

b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 35 � pracownie

internetowe w szkołach:

- w kol. 4 na końcu dodaje się wyrazy ",w tym 20.000 tys. zł

zgodnie z art. 47",

- zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł.

Poprawka sen.
E. Wittbrodta
poparta przez
komisję

82) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 21 � dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty zmniejsza

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. zł,

b) w poz. 35 � pracownie internetowe w szkołach zwiększa się wydatki

majątkowe o 20.000 tys. zł

Poprawka sen.
E. Wittbrodta
poparta przez
komisję

83) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:

"Art. 45a. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do

przeznaczenia rezerwy celowej, utworzonej na podstawie art.

100 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 2, na zwiększenie

wydatków zaplanowanych na wypłaty dodatków

mieszkaniowych.";

Poprawka
senatorów:
M. Balickiego,
A. Gierka,
Z. Janowskiej,
M. Lewickiego,
G. Niskiego,
A. Spychalskiego
poparta przez
komisję

84) Uwaga:

poprawka wycofana
a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 20.299 tys. zł,

b) w art. 46 w ust. 2 skreśla się wyrazy "oraz ministra właściwego do spraw

transportu"

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 35 � pracownie internetowe

w szkołach, zwiększa się wydatki majątkowe o 20.299 tys. zł,

Poprawka sen.
G. Staniszewskiej
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d) w załączniku nr 5 w części 39 Transport, zwiększa się wpłatę do budżetu państwa

o 20.299 tys. zł oraz zmniejsza się o tę kwotę stan środków obrotowych na

koniec roku;

85) Uwaga:

poprawka wycofana
a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 26.898 tys. zł,

b) w art. 46 w ust. 2 skreśla się wyrazy "ministra właściwego do spraw finansów

oraz"

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 35 � pracownie internetowe

w szkołach, zwiększa się wydatki majątkowe o 26.898 tys. zł,

d) w załączniku nr 5 w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe,

zwiększa się wpłatę do budżetu państwa o 26.898 tys. zł oraz zmniejsza się o tę

kwotę stan środków obrotowych na koniec roku;

Poprawka sen.
G. Staniszewskiej

86) Uwaga:

poprawka wycofana
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 21 � dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 40.000 tys. zł,

b) w poz. 35 � pracownie internetowe w szkołach zwiększa się wydatki majątkowe o

40.000 tys. zł;

Poprawka sen.
G. Staniszewskiej

87) w art. 45 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i

oprogramowanie.";

Poprawka sen.
G. Staniszewskiej
poparta przez
komisję

88) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 8 koszty integracji z Unią Europejską zmniejsza się wydatki

majątkowe o 20.000 tys. zł,

b) w poz. 35 pracownie internetowe w szkołach, zwiększa się wydatki

majątkowe o 20.000 tys. zł;

Poprawka sen.
G. Staniszewskiej
poparta przez
komisję

89) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 46 w ust. 1 zwiększa się wysokość wpłaty ze środków specjalnych do 5,25%,

oraz w załączniku 5 odpowiednio wysokość wpłat dokonywanych do budżetu

państwa, z przeznaczeniem środków na zwiększenie wydatków majątkowych w

rezerwie celowej w poz. 35 � pracownie internetowe w szkołach;

Poprawka sen.
G. Staniszewskiej
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90) a) w art. 47 wyrazy "dla Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa

do kwoty 275.000 tys. zł z przeznaczeniem na dopłaty do mleka,"

zastępuje się wyrazami "dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa do kwoty 275.000 tys. zł z przeznaczeniem na dopłaty do

mleka, dopłaty do oprocentowania kredytów, na współfinansowanie zadań

określonych w programie "SAPARD" oraz na wdrażanie systemu

"JACS",",

b) w załączniku nr 2, w części 83 � Rezerwy celowe, w dziale 758 � Różne

rozliczenia, w rozdziale 75818 � Rezerwy ogólne i celowe, w kolumnie 4:

- w poz. 8 na końcu dodaje się wyrazy "oraz na sfinansowanie szkoleń

zawodowych i pomocy technicznej, tj. zadań ujętych w poz. 6 i 7

programu "SAPARD",

- w poz. 83 na końcu dodaje się wyrazy "dopłaty do oprocentowania

kredytów, na współfinansowanie zadań określonych w programie

"SAPARD" oraz na wdrażanie systemu "JACS"";

Poprawka sen.
J. Pieniążka

91) a) w załączniku nr 2 i 8 zwiększa się o 5.000 tys. zł dotacje w rozdziale 75411

� Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

- w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 402 tys. zł,

- w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 275 tys. zł,

- w części 85/06 Województwo lubelskie o 273 tys. zł,

- w części 85/08 Województwo lubuskie 158 tys. zł,

- w części 85/10 Województwo łódzkie o 393 tys. zł,

- w części 85/12 Województwo małopolskie o 352 tys. zł,

- w części 85/14 Województwo mazowieckie o 623 tys. zł,

- w części 85/16 Województwo opolskie o 171 tys. zł,

- w części 85/18 Województwo  podkarpackie o 299 tys. zł,

- w części 85/20 Województwo podlaskie o 172 tys. zł,

- w części 85/22 Województwo pomorskie o 280 tys. zł,

- w części 85/24 Województwo śląskie o 548 tys. zł,

- w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 179 tys. zł,

- w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 212 tys. zł,

Poprawka
senatorów:
M. Berny,
J. Dziemdzieli,
J. Koniecznego,
J. Pieniążka,
W. Pietrzaka,
L. Podkańskiego
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- w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 415 tys. zł,

- w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 248 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703

� Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych zmniejsza się

o 5.000 tys. zł wydatki na obsługę długu publicznego;

92) w załączniku nr 2:

a) w części 85/14 województwo mazowieckie w rozdziale 85314 Zasiłki i

pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się

dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł,

b) w części 85/24 województwo śląskie w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w

naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się dotacje i

subwencje o 10.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
A. Gierka,
Z. Janowskiej
poparta przez
komisję

93) Uwaga:

poprawka wycofana
a) w załączniku nr 6 w Planie Finansowym Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejsza się dotacje inwestycyjne na

zakończenie robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych w kopalniach siarki

Machów, Jeziórko, Grzybów, Piaseczno i Basznia o kwotę 9.800 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 i 9 w części 85/24 Województwo śląskie w rozdziale 90095 �

Pozostała działalność zwiększa się dotację podmiotową dla Zakładów

Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach o 9.800 tys. zł;

Poprawka sen.
A. Graczyńskiego

94) Uwaga:

poprawka wycofana
w załączniku nr 2:

a) w części 30 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 � Pozostała działalność,

zwiększa się dotacje i subwencje o 6.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe:

- w poz. 60 � zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 4.000 tys. zł,

- w poz. 62 � wkład Polski w finansowanie inicjatywy na rzecz redukcji

zadłużenia najuboższych krajów rozwijających się, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł.

Poprawka sen.
Z. Piwońskiego
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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