SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 16 stycznia 2008 r.
Druk nr 33 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 15 stycznia 2008 r. nad ustawą

budżetową na rok 2008,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
15, 29, 77 i 102.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Tomasz Misiak

Zestawienie wniosków
do ustawy budżetowej na rok 2008

1)

w załączniku nr 2:
a) w części 04 Sąd Najwyższy w rozdziale 75102 – Naczelne
organy sądownictwa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

budżetowych o 2.442 tys. zł,
b) w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny w rozdziale 75102 –
Naczelne organy sądownictwa, zmniejsza się wydatki majątkowe
o 2.442 tys. zł;

2)

w załącznik nr 2:
a) w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny w rozdziale 75312 –
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

rodzinne, zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o
500 tys. zł,
b) w części 06 Trybunał Konstytucyjny:
-

w rozdziale 75102 – Naczelne organy sądownictwa, zwiększa
się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 750 tys. zł oraz
zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 tys. zł,

-

w rozdziale 75312 – Uposażenia sędziów w stanie spoczynku
oraz uposażenia rodzinne, zmniejsza się świadczenia na rzecz
osób fizycznych o 150 tys. zł;

3)

a) załączniku nr 2 w części 29 Obrona narodowa:
-

w rozdziale 75201 – Wojska Lądowe, zwiększa się wydatki
bieżące jednostek budżetowych o 91.555 tys. zł,

-

w rozdziale 75202 – Siły Powietrzne, zmniejsza się wydatki
bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. zł,

-

w rozdziale 75204 – Centralne wsparcie, zmniejsza się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 72.928 tys. zł,

-

w rozdziale 75211 – Pozostałe jednostki wojskowe, zwiększa
się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.373 tys. zł,

b) w załączniku nr 10 w tabeli – Wyszczególnienie (żołnierze

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

zawodowi i funkcjonariusze) w części 29 Obrona Narodowa w
dziale 752 - Obrona narodowa, zwiększa się zatrudnienie o 2.060
etatów oraz wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 91.555 tys.
zł;

4)

a) w załączniku nr 2 w części 41 Środowisko:
-

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejsza się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.398 tys. zł,

-

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zmniejsza się
świadczenia na rzecz osób fizycznych o 10 tys. zł oraz
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.528 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 82 Subwencje ogólne dla jednostek
samorządu terytorialnego w rozdziale 75801 – Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
zwiększa się dotacje i subwencje o 3.936 tys. zł,
c) w załączniku nr 10 w tabeli – Wyszczególnienie (osoby nieobjęte
mnożnikowymi

systemami

wynagrodzeń)

w

części

41

Środowisko:
-

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 404 tys. zł oraz
dodatkowe wynagrodzenia roczne o 32 tys. zł,

-

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza
się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 506 tys. zł oraz
dodatkowe wynagrodzenia roczne o 37 tys. zł;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 157.
5)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne w rozdziale
75420 – Centralne Biuro Antykorupcyjne, zmniejsza się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 7.302 tys. zł,

-

w części 57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w
rozdziale 75418 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

12.787 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 2.855 tys. zł,
-

w części 59 Agencja Wywiadu w rozdziale 75419 – Agencja
Wywiadu,

zmniejsza

się

wydatki

bieżące

jednostek

budżetowych o 8.340 tys. zł,
b) w załączniku nr 10 w tabeli Wyszczególnienie (żołnierze
zawodowi i funkcjonariusze):
-

w części 29 Obrona Narodowa w dziale 752 - Obrona
narodowa,

zmniejsza

się

wynagrodzenia

łącznie

z

podwyżkami o 3.401 tys. zł oraz dodatkowe uposażenia
roczne (nagrody roczne) o 244 tys. zł,
-

w części 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne w dziale 754 –
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
zmniejsza się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 6.986
tys. zł oraz dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne) o
316 tys. zł,

-

w części 57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w
dziale

754

–

Bezpieczeństwo

publiczne

i

ochrona

przeciwpożarowa, zwiększa się wynagrodzenia łącznie z
podwyżkami o 12.262 tys. zł oraz dodatkowe uposażenia
roczne (nagrody roczne) o 525 tys. zł,
-

w

części

59

Bezpieczeństwo

Agencja
publiczne

Wywiadu
i ochrona

w

dziale

754

–

przeciwpożarowa,

zmniejsza się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 7.961
tys. zł oraz dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne) o
379 tys. zł;

6)

w załączniku nr 4 w tabeli nr 2 Gospodarstwa pomocnicze poz. 16
otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

1

32

7)

2

ROLNICTWO

3

16

4

5

3 876

68 777

6

4 491

7

8

9

68 770

w załączniku nr 10:
a) w tabeli – Wyszczególnienie (Członkowie korpusu służby
cywilnej) w części 37 Sprawiedliwość w dziale 750

3 876

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

Administracja publiczna, zmniejsza się:
-

zatrudnienie o 7 etatów,

-

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 319 tys. zł,

-

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 25 tys. zł,

b) w tabeli – Wyszczególnienie (Osoby zajmujące wysokie
stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami
państwowymi) w części 37 Sprawiedliwość w dziale 750
Administracja publiczna, zwiększa się:

8)

-

zatrudnienie o 7 etatów,

-

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 319 tys. zł,

-

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 25 tys. zł;

w załączniku nr 16 w Wykazie Programów Operacyjnych
realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

2007-2013 programy: Polska (WojewództwoZachodniopomorskie)
- Niemcy(Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia),
Polska (Województwo Lubuskie) - Niemcy (Brandenburgia),
Polska

(Województwo Dolnośląskie i Lubuskie) - Niemcy

(Saksonia), Polska - Republika Czeska, Polska - Republika
Słowacka, Polska - Republika Litewska, Południowy Bałtyk
(Polska - Szwecja - Dania - Litwa - Niemcy), Program Regionu
Morza Bałtyckiego – otrzymują brzmienie:

z tego:
Nazwa Instytucji
Zarządzającej

Nazwa Programu

Ogółem
wkład
publiczny

Jednostki
Budżet
Unia
Samorządu
Europejska Państwa
Terytorialnego

Inne środki
równoważne
środkom
publicznym

Środki
niepubliczne

Polska (Województwo
Zachodniopomorskie)
– Niemcy
(Meklemburgia/Pomorze
Przednie - Brandenburgia)
Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Turystyki
Meklemburgii-Pomorza
Przedniego / Minister
Rozwoju Regionalnego

2007

0

0

0

2008

34 206

29 075

5 131

2009

34 355

29 202

5 153

2010

35 215

29 933

5 282

2011

26 911

22 874

4 037

2012

27 699

23 544

4 155

2013

28 502

24 227

4 275

2007-2013

186 888

158 855

28 033

2007

0

0

0

2008

34 292

29 148

5 144

2009

34 441

29 275

5 166

2010

35 306

30 010

5 296

2011

26 980

22 933

4 047

2012

27 769

23 604

4 165

2013

28 574

24 288

4 286

2007-2013

187 362

159 258

28 104

Polska (Województwo
Lubuskie) – Niemcy
(Brandenburgia)

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego

Polska (Województwo
Dolnośląskie i Lubuskie) –
Niemcy (Saksonia)

Saksońskie Ministerstwo
Gospodarki i Pracy / Minister
Rozwoju Regionalnego

2007

0

0

0

2008

47 962

40 767

7 195

2009

48 172

40 946

7 226

2010

49 375

41 969

7 406

2011

37 729

32 070

5 659

2012

38 828

33 004

5 824

2013

39 962

33 968

5 994

2007-2013

262 028

222 724

39 304

2007

0

0

0

2008

79 258

67 369

11 889

2009

79 606

67 665

11 941

2010

81 596

69 357

12 239

2011

62 353

53 000

9 353

2012

64 171

54 545

9 626

2013

66 041

56 135

9 906

2007-2013

433 025

368 071

64 954

Polska - Republika
Czeska
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego RCz/ Minister
Rozwoju Regionalnego

Polska - Republika
Słowacka

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego

2007

0

0

0

2008

58 808

49 987

8 821

2009

59 066

50 206

8 860

2010

60 544

51 462

9 082

2011

46 267

39 327

6 940

2012

47 618

40 475

7 143

2013

49 001

41 651

7 350

2007-2013

321 304

273 108

48 196

Polska – Republika
Litewska
2007

0

0

0

2008

28 555

24 271

4 284

2009

28 682

24 380

4 302

2010

29 400

24 990

4 410

2011

22 466

19 096

3 370

2012

23 121

19 653

3 468

2013

23 794

20 225

3 569

2007-2013

156 018

132 615

23 403

Litewskie Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych /
Minister Rozwoju
Regionalnego

Południowy Bałtyk (Polska Szwecja – Dania – Litwa –
Niemcy)
2007

0

0

0

2008

17 111

14 544

2 567

2009

17 186

14 608

2 578

2010

17 619

14 976

2 643

2011

13 464

11 444

2 020

2012

13 857

11 778

2 079

2013

14 261

12 122

2 139

2007-2013

93 498

79 472

14 026

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego

Program Regionu Morza
Bałtyckiego
2007

0

0

0

2008

32 646

27 749

4 897

2009

32 792

27 873

4 919

2010

33 612

28 570

5 042

2011

25 683

21 831

3 852

2012

26 434

22 469

3 965

2013

27 205

23 124

4 081

2007-2013

178 372

151 616

26 756

Investitionsbank, Schleswig Holstein, Kiel, Germany /
Minister Rozwoju
Regionalnego

9)

w załączniku nr 2:
a) w części 12 Państwowa Inspekcja Pracy w rozdziale 75101 –
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez
komisję

ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek
budżetowych o 6.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 69 – Środki na
skomunikowanie drogi krajowej nr 4 i nr 19 z węzłami
planowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19, północna
obwodnica Rzeszowa, zmniejsza się wydatki majątkowe o
6.000 tys. zł;

10)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 89.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
K. Kleiny,

b) w załączniku nr 1 w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości
zwiększa się dochody:
-

w części 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie o 9.358 tys.

K. Piesiewicza,
P. Zientarskiego
poparta przez
komisję

zł,
-

w części 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach o 6.813 tys.
zł,

-

w części 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku o 1.322 tys. zł,

-

w części 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu o 4.292 tys. zł,

-

w części 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie o 19.251 tys.
zł,

-

w części 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu o 6.153 tys.
zł,

-

w części 15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi o 16.443 tys. zł,

-

w części 15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie o 8.187 tys. zł,

-

w części 15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku o 4.820 tys.
zł,

-

w części 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie o 12.361 tys. zł;

c) w załączniku nr 2 w części 37 Sprawiedliwość:
-

w rozdziale 75501 – Centralne administracyjne jednostki
wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, zwiększa się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 9.500 tys. zł,

-

w rozdziale 75505 – Jednostki powszechne prokuratury,
zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o
5.000 tys. zł i wydatki majątkowe o 25.000 tys. zł,

-

w rozdziale 75512 – Więziennictwo, zwiększa się wydatki
majątkowe o 69.500 tys. zł,

d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 69 –
Środki na skomunikowanie drogi krajowej nr 4 i nr 19 z
węzłami planowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19,
północna obwodnica Rzeszowa, zmniejsza

się

wydatki

majątkowe o 20.000 tys. zł;

11)

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

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez
komisję

-

w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki
bieżące jednostek budżetowych o 470 tys. zł oraz wydatki
na finansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej o 3.747 tys. zł,

-

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się
wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej o 4.792 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 19 Budżet, finanse publiczne i
instytucje finansowe:
-

w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki
bieżące jednostek budżetowych o 470 tys. zł oraz wydatki
na finansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej o 3.747 tys. zł,

-

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększa się
wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej o 4.792 tys. zł,

c) w załączniku nr 10:
-

w tabeli – Wyszczególnienie (Członkowie korpusu służby
cywilnej) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się
zatrudnienie o 22 etaty oraz wynagrodzenia łącznie
z podwyżkami o 1.528 tys. zł,

-

w tabeli – Wyszczególnienie (Członkowie korpusu służby
cywilnej) w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje
finansowe w dziale 750 – Administracja publiczna,
zwiększa się zatrudnienie o 22 etaty oraz wynagrodzenia
łącznie z podwyżkami o 1.528 tys. zł,

-

w tabeli – Wyszczególnienie (Osoby zajmujące wysokie
stanowiska

państwowe

niebędące

kierowniczymi

stanowiskami państwowymi) w części 16 Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów w dziale 750 – Administracja
publiczna, zmniejsza się zatrudnienie o 2 etaty oraz

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 237 tys. zł,
-

w tabeli – Wyszczególnienie (Osoby zajmujące wysokie
stanowiska

państwowe

niebędące

kierowniczymi

stanowiskami państwowymi) w części 19 Budżet, finanse
publiczne

i

instytucje

finansowe

w dziale

750

–

Administracja publiczna, zwiększa się zatrudnienie o 2 etaty
oraz wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 237 tys. zł,
d) w załączniku nr 16 w Planie wydatków na 2008 r. na realizację
programów operacyjnych w ramach NSRO 2007-2013:
-

w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w
części 16 w rozdziale 75001 zmniejsza się wydatki
finansowane z Unii Europejskiej o 832 tys. zł oraz z
budżetu państwa o 148 tys. zł,

-

w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w
części 19 w rozdziale 75001 zwiększa się wydatki
finansowane z Unii Europejskiej o 832 tys. zł oraz z
budżetu państwa o 148 tys. zł,

-

w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w części 16 w
rozdziale 75001 zmniejsza się wydatki finansowane z Unii
Europejskiej o 2.342 tys. zł oraz z budżetu państwa o 425
tys. zł,

-

w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w części 16 w
rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki finansowane z Unii
Europejskiej o 4.043 tys. zł oraz z budżetu państwa o 749
tys. zł,

-

w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w części 19 w
rozdziale 75001 zwiększa się wydatki finansowane z Unii
Europejskiej o 2.342 tys. zł oraz z budżetu państwa o 425
tys. zł,

-

w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w części 19 w
rozdziale 75095 zwiększa się wydatki finansowane z Unii
Europejskiej o 4.043 tys. zł oraz z budżetu państwa o 749
tys. zł;

12)

Poprawka
sen. N. Krajczego

w załączniku nr 2:
a) w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w
rozdziale 75013 – Izby celne i urzędy celne, zwiększa się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 60.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 60 – Środki na zwiększenie
wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu
wynagrodzeń w administracji, zmniejsza się wydatki bieżące
jednostek budżetowych o 60.000 tys. zł;

13)

Poprawka
sen. N. Krajczego

w załączniku nr 2:
a) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje
medyczne,

zwiększa

się

wydatki

bieżące

jednostek

budżetowych o 50.000 tys. zł,
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 50.000 tys. zł;

14)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 37 Sprawiedliwość w rozdziale 75001 –
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej,

zwiększa

się

wydatki

bieżące

jednostek

budżetowych o 4.130 tys. zł oraz w rozdziale 75505 –
Jednostki powszechne prokuratury, zwiększa się wydatki
bieżące jednostek budżetowych o 18.200 tys. zł,
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
zmniejsza się dotacje i subwencje o 22.330 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 22.330 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 22.330 tys. zł,

Poprawka
senatorów:
K. Piesiewicza,
P. Zientarskiego

c) w załączniku 10 w części 37 Sprawiedliwość:
-

w tabeli – Wyszczególnienie (Osoby nieobjęte
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w dziale 755 –
Wymiar sprawiedliwości, zwiększa się wynagrodzenia
łącznie z podwyżkami o 15.500 tys. zł,

-

w tabeli – Wyszczególnienie (Członkowie korpusu
służby cywilnej) w dziale 750 – Administracja publiczna,
zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 3.500
tys. zł;

15)

a) skreśla się art. 22,
b) w załączniku nr 2 w części 39 Transport:
-

w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy

Poprawka
sen. T. Misiaka
poparta przez
komisję

kolejowe, zwiększa się dotacje i subwencje o 1.383.000 tys.
zł,
-

w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa, zmniejsza się
dotacje i subwencje o kwotę 375.095 tys. zł. oraz wydatki
majątkowe o kwotę 1.007.905 tys. zł,

c) w załączniku nr 6 w części 39 Transport w lp. 2 – "PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Warszawa – Modernizacja linii kolejowej
E-65 na odcinku Warszawa – Gdynia, Etap II":
-

zmniejsza się wydatki do poniesienia w 2008 r. ze środków
z budżetu państwa o 337.724 tys. zł,

-

zwiększa się wydatki do poniesienia w 2008 r. ze środków
własnych inwestora o 337.724 tys. zł,

d) w załączniku nr 9 w części 39 Transport w rozdziale 60002 –
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmniejsza się dotację o
375.095 tys. zł;

16)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 35.000 tys. zł,

Poprawka
sen. W. Kraski

b) w załączniku nr 2:
- w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje i subwencje o 35.000 tys. zł,
- w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa
autostrady A2 odcinek: węzeł na drodze nr 50 (Arynów) do
węzła na drodze nr 2 Ryczołek (obwodnica Mińska
Mazowieckiego), z kwotą wydatków majątkowych 35.000
tys. zł,
c) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy funduszu
ubezpieczeń społecznych w części B, w kol. 5:
- w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 35.000 tys. zł,
- w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 35.000 tys. zł;

17)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,

Poprawka
senatorów:
W. Dobkowskiego,
W. Skurkiewicza,
S. Karczewskiego,
G. Wojciechowskiego,
P. Błaszczyka

o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 39 Transport w rozdziale 60012 – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększa się
wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł, (z przeznaczeniem na
budowę drogi krajowej S - 12 Etap I na odcinku Radom –
Piotrków Trybunalski),

-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 10.000 tys. zł;

18)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 9.000 tys. zł,

Poprawka
senatorów:
P. Błaszczyka,
W. Dobkowskiego,

b) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,

G. Wojciechowskiego

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 9.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 9.000 tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o
9.000

tys.

zł

(opracowanie

techniczne,

projekty,

dokumentacja, budowa obwodnicy miasta Sieradza w ciągu
drogi S-8);

19)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i

Poprawka
senatorów:
P. Błaszczyka,
W. Dobkowskiego,
G. Wojciechowskiego

innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 660 tys. zł,
-

w części 85/10 Województwo łódzkie w rozdziale 01002 –
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, zwiększa się
dotacje i subwencje o 660 tys. zł,

b) w załączniku nr 9 w części 85/10 Województwo łódzkie
zwiększa się dotacje dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego o 660 tys. zł (budowa drogi wewnętrznej na terenie
wystawowym ŁODR w Bratoszewicach),
c) odpowiednie zmiany w załączniku nr 13 w tabeli – Plan
finansowy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Bratoszewicach;

20)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,

Poprawka
senatorów:

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

P. Błaszczyka,
W. Dobkowskiego,
G. Wojciechowskiego

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 25.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 12.500 tys. zł,

-

w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza
się wydatki na obsługę długu publicznego o 12.500 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Wykup
gruntów i odszkodowania dla budowy S 14 jako obwodnicy
Zgierza, z kwotą wydatków majątkowych 25.000 tys. zł;

21)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

Poprawka
senatorów:
P. Błaszczyka,
W. Dobkowskiego,
G. Wojciechowskiego

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 10.500 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 39 Transport w rozdziale 60011 - Drogi publiczne
krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.500 tys. zł
(przebudowa i modernizacja skrzyżowania drogi krajowej
nr 72 z drogą wojewódzką nr 703 oraz drogami
powiatowymi i miejskimi w Poddębicach),

-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 10.500 tys. zł;

22)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,

Poprawka
senatorów:

P. Błaszczyka,
W. Dobkowskiego,
G. Wojciechowskiego

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 5.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 39 Transport w rozdziale 60011 - Drogi publiczne
krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł
(realizacja zadania "Obwodnica Krośniewic" w ciągu
dróg krajowych nr 1 i 2),

-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 5.000 tys. zł;

23)

Poprawka
senatorów:
P. Błaszczyka,
W. Dobkowskiego,
G. Wojciechowskiego

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 2.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza
się wydatki na obsługę długu publicznego o 2.000 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. –
Modernizacja torowiska kolejowego na odcinku KutnoZgierz, z kwotą wydatków majątkowych 2.000 tys. zł;

24)

Poprawka
senatorów:
P. Błaszczyka,
W. Dobkowskiego,
G. Wojciechowskiego

w załączniku nr 2 w części 85/10 Województwo łódzkie:
a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł,
b) dodaje się poz. 44a w brzmieniu:
1

2

3

4

5

75412

Ochotnicze straże pożarne

44a

6

2 000

7

2 000

8

9

10

11

12

13

25)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 5.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w dziale 750 – Administracja publiczna,
zwiększa się dochody o 5.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w rozdziale 50001 – Inspekcja Handlowa,
zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych:
-

w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 347 tys. zł,

-

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

-

w części 85/06 Województwo lubelskie o 315 tys. zł,

-

w części 85/08 Województwo lubuskie o 232 tys. zł,

-

w części 85/10 Województwo łódzkie o 392 tys. zł,

-

w części 85/12 Województwo małopolskie o 377 tys. zł,

-

w części 85/14 Województwo mazowieckie o 587 tys. zł,

-

w części 85/16 Województwo opolskie o 184 tys. zł,

-

w części 85/18 Województwo podkarpackie o 274 tys. zł,

-

w części 85/20 Województwo podlaskie o 288 tys. zł,

-

w części 85/22 Województwo pomorskie o 284 tys. zł,

-

w części 85/24 Województwo śląskie o 394 tys. zł,

-

w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 159 tys. zł,

-

w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 214
tys. zł,

-

w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 408 tys. zł,

-

w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 293
tys. zł,

d) w załączniku nr 10 w tabeli – Wyszczególnienie (członkowie
korpusu służby cywilnej) w dziale 500 – Handel:
-

w części 85/02 Województwo dolnośląskie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 295 tys. zł,

-

w

części

85/04

Województwo

kujawsko-pomorskie

zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 214
tys. zł,

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
P. Błaszczyka

-

w części 85/06 Województwo lubelskie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 268 tys. zł,

-

w części 85/08 Województwo lubuskie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 197 tys. zł,

-

w części 85/10 Województwo łódzkie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 334 tys. zł,

-

w części 85/12 Województwo małopolskie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 321 tys. zł,

-

w części 85/14 Województwo mazowieckie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 500 tys. zł,

-

w części 85/16 Województwo opolskie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 156 tys. zł,

-

w części 85/18 Województwo podkarpackie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 233 tys. zł,

-

w części 85/20 Województwo podlaskie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 245 tys. zł,

-

w części 85/22 Województwo pomorskie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 242 tys. zł,

-

w części 85/24 Województwo śląskie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 336 tys. zł,

-

w części 85/26 Województwo świętokrzyskie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 136 tys. zł,

-

w części

85/28

Województwo

warmińsko-mazurskie

zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 183
tys. zł,
-

w części 85/30 Województwo wielkopolskie zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 348 tys. zł,

-

w

części

85/32

Województwo

zachodniopomorskie

zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 249
tys. zł;

26)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 40.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
A. Mazurkiewicza,
W. Ortyla,
S. Piotrowicza,

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,

Z. Pupy

od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 40.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale
75405 – Komendy powiatowe Policji, zwiększa się wydatki
majątkowe o 40.000 tys. zł;

27)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 11.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,

Poprawka
senatorów:
A. Mazurkiewicza,
W. Ortyla,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy

od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 11.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz:
– Rewitalizacja zabytków Przemyśla, z kwotą wydatków
majątkowych 4.000 tys. zł,
– Rewitalizacja zabytków Jarosławia, z kwotą wydatków
majątkowych 3.000 tys. zł,
– Rewitalizacja zabytków Sanoka, z kwotą wydatków
majątkowych 2.000 tys. zł,
–

Rewitalizacja

zabytków

Jasła,

z

kwotą

wydatków

majątkowych 2.000 tys. zł;

28)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 30.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 30.000

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego

tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne
w rozdziale 75420 – Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwiększa
się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 30.000 tys. zł;

29)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 w kol. 4
po wyrazach "Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,"
dodaje

się

wyrazy

"Szwajcarsko-Polskiego

Programu

Poprawka
sen. J. Sepioła
poparta przez
komisję

Współpracy,";

30)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 40.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
T. Skorupy,
S. Koguta

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
prawnych o 40.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 46 Zdrowie w rozdziale 85112 –
Szpitale kliniczne, zwiększa się wydatki majątkowe o 40.000
tys. zł;

31)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 2.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 2.000 tys.
zł,
c) w

załączniku

nr

2

w

części

61

Urząd

Patentowy

Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale 75001 – Urzędy
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.000

Poprawka
sen. K. Wiatra

tys. zł;

32)

Poprawka
sen. J. Fetlińskiej

w załączniku nr 2:
a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w
rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększa się wydatki bieżące
jednostek budżetowych o 1.200 tys. zł,
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 1.200 tys. zł;

33)

Poprawka
sen. J. Fetlińskiej

w załączniku nr 2:
a) w części 28 Nauka w rozdziale 73005 – Działalność statutowa i
inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół
wyższych, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł
(zakup autoklawów dla Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego

–

Państwowego

Zakładu

Higieny

oraz

dokończenie prac remontowych nad laboratorium BSL-3),
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 1.000 tys. zł;

34)

w załączniku nr 10 w tabeli – Wyszczególnienie (osoby nieobjęte

Poprawka
sen. J. Fetlińskiej

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w części 46 Zdrowie w
dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się wynagrodzenia łącznie
z podwyżkami o 95 tys. zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne o 16
tys. zł.;

35)

w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 15.000 tys. zł,

Poprawka
sen. J. Fetlińskiej

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa drogi
krajowej nr 60 odcinek: węzeł "Wyszogrodzka" w Płocku do
miejscowości Goślice w gminie Radzanowo, z kwotą
wydatków majątkowych 15.000 tys. zł;

36)

a) w załączniku nr 2:
-

Poprawka
sen. J. Fetlińskiej

w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe
o 4.000 tys. zł (rozbudowa kampusu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie),

-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
zmniejsza się dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy funduszu
ubezpieczeń społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 4.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 4.000 tys. zł;

37)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o
4.000 tys. zł (z przeznaczeniem na rozbudowę kampusu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku),

-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
zmniejsza się dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 4.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 4.000 tys. zł;

Poprawka
sen. J. Fetlińskiej

38)

a) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85149 – Programy polityki
zdrowotnej,

zwiększa

się

wydatki

bieżące

Poprawka
sen. J. Fetlińskiej

jednostek

budżetowych o 48.500 tys. zł,
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 48.500 tys. zł;

39)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

Poprawka senatorów:
S. Karczewskiego,
W. Skurkiewicza

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa
obwodnicy

południowej

miasta

Radomia,

z

kwotą

wydatków majątkowych 10.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 10.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 10.000 tys. zł;

40)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje i subwencje o 15.000 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Utworzenie
lotniczego portu wojskowo-cywilnego na bazie lotniska

Poprawka senatorów:
S. Karczewskiego,
W. Skurkiewicza

Radom-Sadków, z kwotą wydatków majątkowych 15.000
tys. zł,
b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 15.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 15.000 tys.zł;

41)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

Poprawka senatorów:
S. Karczewskiego,
W. Skurkiewicza

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 15.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
zmniejsza się dotacje i subwencje o 15.000 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. –
Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta
Radomia, z kwotą wydatków majątkowych 15.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 15.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 15.000 tys. zł;

42)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 4.500 tys. zł,
b) w załączniku 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,

Poprawka
senatorów:
S. Karczewskiego,
W. Skurkiewicza

od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 4.500 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego w rozdziale 91120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami, zwiększa się dotacje i subwencje o 4.500 tys. zł;

43)

w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji

zagranicznych,

zmniejsza

się

obsługę

Poprawka
senatorów:
S. Karczewskiego,
W. Skurkiewicza

długu

publicznego o 8.000 tys. zł,
b) w części 83- Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa zespołu
szkół

muzycznych

w

Radomiu,

z

kwotą

wydatków

majątkowych 8.000 tys. zł;

44)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 10. 000 tys. zł,
b) w załączniku 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
S. Karczewskiego,
W. Skurkiewicza

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 10.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
–

Budowa

pawilonu

ginekologicznego

przy

Szpitalu

Specjalistycznym w Radomiu z kwotą wydatków majątkowych
10.000 tys. zł;

45)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 20.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:

Poprawka
senatorów:
S. Karczewskiego,
W. Skurkiewicza

- w części 39 Transport w rozdziale 60012 – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększa się
wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł, (budowa obwodnicy
miasta Kozienice),
- w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 20.000 tys. zł;

46)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 39 Transport w rozdziale 60012 – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększa się

Poprawka
senatorów:
K. Wiatra,
M. Klimy

wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł (przygotowanie
modernizacji drogi 73 na odcinku Tarnów-Szczucin),
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 2.000 tys. zł,

-

47)

w lp. VI zwiększa się zobowiązania o 2.000 zł;

a) w załączniku nr 2:
-

w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe
o 8.000 tys. zł (rozbudowa kampusu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Tarnowie),

-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje i subwencje o 8.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu

Poprawka
senatorów:
K. Wiatra,
M. Klimy

państwa o 8.000 tys. zł,
-

48)

w lp. VI zwiększa się zobowiązania o 8.000 zł;

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
K. Wiatra

wydatki budżetu państwa o 200.000 tys. zł,
b) dodaje się art. 45a w brzmieniu:
"Art. 45a. W przypadku uzyskania do końca sierpnia 2008 r.
wpływów z podatku od towarów i usług w wysokości
83.775.000 tys. zł, upoważnia się Ministra Finansów
do uruchomienia rezerwy celowej na zwiększenie
dotacji na działalność dydaktyczną w szkołach
wyższych.",
c) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 200.000
tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Zwiększenie dotacji na działalność dydaktyczną w szkołach
wyższych, z kwotą dotacji i subwencji 200.000 tys. zł;

49)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 4.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 4.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 i 9 w części 46 Zdrowie w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się dodaje i subwencje o
4.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
R. Bendera,
S. Gogacza,
G. Czeleja,
J. Chróścikowskiego

50)

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 36.624 tys. zł,

Poprawka
senatorów:
R. Bendera,
S. Gogacza,
G. Czeleja,
J. Chróścikowskiego

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Wykup gruntów
pod budowę Portu Lotniczego Lublin S.A., z kwotą wydatków
majątkowych 36.624 tys. zł;

51)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
R. Bendera

wydatki budżetu państwa o 22.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się:
-

dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o
11.000 tys. zł,

-

dochody z podatku od towarów i usług o 11.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 13 Instytut Pamięci Narodowej –
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu:
-

w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększa się wydatki
majątkowe o 17.000 tys. zł,

-

w rozdziale 75112 – Jednostki podległe IPN, zwiększa się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.000 tys. zł;

52)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 39 Transport w rozdziale 60012 – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększa się
wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł (przygotowanie procesu
inwestycyjnego beskidzkiej drogi integracyjnej DK-52),

-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
zmniejsza się dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł,

Poprawka
senatorów:
S. Koguta,
T. Skorupy,
M. Klimy

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 5.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 5.000 tys.zł;

53)

w załączniku 2:
a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne
krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł

Poprawka
senatorów:
S. Koguta,
T. Skorupy,
M. Klimy

(budowa obwodnicy Nowego Sącza),
b) w części 79 - Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym zmniejsza się
wydatki na obsługę długu publicznego o 20.000 tys. zł;

54)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
S. Koguta

wydatki budżetu państwa o 6.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 6.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 12 Państwowa Inspekcja Pracy w
rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki
bieżące jednostek budżetowych o 6.000 tys. zł;

55)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 25.000 tys. zł,
b) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

Poprawka sen.
W. Idczaka

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 25.000 tys. zł
c) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 25.000 tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Przebudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku Trzebnica Wrocław, z kwotą wydatków majątkowych 25.000 tys. zł;

56)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
W. Idczaka

wydatki budżetu państwa o 5.500 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 5.500 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. –
Zakup aparatu do radioterapii śródoperacyjnej i aparatu do
brachyterapii śródoperacyjnej dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego

we

Wrocławiu,

z

kwotą

wydatków

majątkowych 5.500 tys. zł;

57)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 20.000 tys. zł,
b) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 20.000 tys. zł
c) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka sen.
W. Idczaka

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 20.000 tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Przebudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku węzeł
autostradowy A4 (Kostomłoty) do obwodnicy Strzegomia (19
km), z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł;

58)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
W. Idczaka

wydatki budżetu państwa o 15.000 tys. zł,
b) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 15.000 tys. zł
c) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 15.000 tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Remont nawierzchni drogi krajowej nr 30 na odcinku
Zgorzelec - Łagow- Trójca (10,6 km), z kwotą wydatków
majątkowych 15.000 tys. zł;

59)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 1.100 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

Poprawka sen.
W. Idczaka

zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 1.100 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 85/02 w rozdziale 75411 - Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki
majątkowe o 1.100 tys. zł;

60)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
W. Idczaka

wydatki budżetu państwa o 5.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 5.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 Ratownictwo medyczne, zwiększa się dotacje i subwencje o
5.000 tys. zł;

61)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
W. Idczaka

wydatki budżetu państwa o 4.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 4.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 i 9 w części 46 Zdrowie w rozdziale 80306 Działalność dydaktyczna, zwiększa się dotacje i subwencje o
4.000 tys. zł;

62)

w załączniku nr 6 w lp. 5 zwiększa się wartość kosztorysową
inwestycji Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu
o 195.001 tys. zł, przedłuża się realizację tej inwestycji do roku
2010 oraz w nakładach do poniesienia w 2010 r. wpisuje się kwotę

Poprawka sen.
W. Idczaka

195.001 tys. zł;

63)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,

Poprawka sen.
W. Idczaka

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 15.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 15.000 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. - Modernizacja
linii kolejowej 274 Wrocław - Jelenia Góra, z kwotą
wydatków 15.000 tys. zł;

64)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
W. Idczaka

wydatki budżetu państwa o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 10.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale
75405 - Komendy powiatowe Policji, zwiększa się wydatki
majątkowe o 10.000 tys. zł;

65)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 50.000 tys. zł,
b) dodaje się art. 47a w brzmieniu:
"Art. 47a. W przypadku uzyskania dodatkowej kwoty
dochodów z wpłat Agencji Nieruchomości Rolnych
do wysokości 50.000 tys. zł ponad kwotę 800.000

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

tys. zł, upoważnia się Ministra Finansów do
przeznaczenia tej kwoty na cele, na które utworzono
rezerwę celową: Zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt

(w

tym

finansowanie

programów

zwalczania), badania monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt,
produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,
finansowanie

zadań

zleconych

przez

Komisję

Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji
zadań Inspekcji Weterynaryjnej (w tym utworzenie
Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku)
oraz zwiększenie zatrudnienia w powiatowych i
wojewódzkich inspektoratach weterynarii – 44.686
tys. zł.",
c) w załączniku nr 1 w części 32 Rolnictwo w dziale 700 –
Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o 50.000 tys.
zł,
d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 16:
-

w kol. 4 wyrazy "zwiększenie zatrudnienia w powiatowych
inspektoratach weterynarii – 40.200 tys. zł" zastępuje się
wyrazami "zwiększenie zatrudnienia w powiatowych i
wojewódzkich inspektoratach weterynarii – 44.686 tys. zł",

-

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

66)

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

w załączniku nr 2:
a) w części 32 Rolnictwo:
-

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększa się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 33.000 tys. zł,

-

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zwiększa się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 7.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej
Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym
programów

pomocy

technicznej,

innych

programów

finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i EOG, a także na pokrycie potrzeb
wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów
finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie, zmniejsza
się wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej o 40.000 tys. zł;

67)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

wydatki budżetu państwa o 19.683 tys. zł,
b) w załączniku nr 1:
- w części 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie w dziale 755
– Wymiar sprawiedliwości, zwiększa się dochody o 2.105
tys. zł,
- w części 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dziale 755 –
Wymiar sprawiedliwości, zwiększa się dochody o 2.295
tys. zł,
- w części 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie w dziale 755 –
Wymiar sprawiedliwości, zwiększa się dochody o 15.283
tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 – Państwowy
Fundusz Kombatantów, zwiększa się dotacje i subwencje o 683
tys. zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 19.000 tys.
zł;

68)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 21.100 tys. zł,
b) w załączniku 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 21.100 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 – Państwowy

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

Fundusz Kombatantów, zwiększa się świadczenia na rzecz osób
fizycznych o 21.100 tys. zł;

69)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

wydatki budżetu państwa o 15.000 tys. zł,
b) w załączniku 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 15.000
tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 – Państwowy
Fundusz Kombatantów, zwiększa się świadczenia na rzecz osób
fizycznych o 15.000 tys. zł;

70)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

wydatki budżetu państwa o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 10.000
tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 – Państwowy
Fundusz Kombatantów, zwiększa się świadczenia na rzecz osób
fizycznych o 10.000 tys. zł;

71)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 50.000 tys. zł,
b) dodaje się art. 47a w brzmieniu:

Poprawka sen.
Z. Pupy

"Art. 47a. W przypadku uzyskania dodatkowej kwoty
dochodów z wpłat Agencji Nieruchomości Rolnych
do wysokości 50.000 tys. zł ponad kwotę 800.000
tys. zł, upoważnia się Ministra Finansów do
uruchomienia rezerwy celowej na zwiększenie
wydatków

na

dotację

celową

dla

Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - do
kwoty 50.000 tys. zł.",
c) w załączniku nr 1 w części 32 Rolnictwo w dziale 700 –
Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o 50.000 tys.
zł,
d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. Zwiększenie wydatków na dotację celową dla Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z kwotą dotacji i
subwencji 50.000 tys. zł;

72)

Poprawka sen.
Z. Pupy

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:
a) w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
programów

operacyjnych,

w

tym

programów

pomocy

technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii
Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a
także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych
przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty
wojewódzkie,

zmniejsza

się

wydatki

na

finansowanie

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 90.800 tys.
zł;
b) w poz. 16:
-

w kol. 4 wyrazy "zwiększenie zatrudnienia w powiatowych
inspektoratach weterynarii – 40.200 tys. zł" zastępuje się
wyrazami "zwiększenie zatrudnienia w powiatowych i
wojewódzkich inspektoratach weterynarii – 44.686 tys. zł",

-

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

73)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
S. Piotrowicza

wydatki budżetu państwa o 117.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od osób prawnych o 117.000
tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 15 Sądy powszechne w rozdziale
75312 – Uposażenia sędziów w stanie spoczynku, zwiększa się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 6.300 tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w rozdziale 75502 – Jednostki sądownictwa
powszechnego, zwiększa się wydatki majątkowe:
-

w części 15/01 Ministerstwo Sprawiedliwości o 44.200 tys.
zł,

-

w części 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie o 10.000 tys.
zł,

-

w części 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach o 6.000 tys.
zł,

-

w części 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku o 5.000 tys. zł,

-

w części 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu o 5.000 tys. zł,

-

w części 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie o 18.000 tys.
zł,

74)

-

w części 15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi o 6.000 tys. zł,

-

w części 15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie o 5.000 tys. zł,

-

w części 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie o 6.300 tys. zł,

-

w części 15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie o 5.200 tys. zł;

a) w załączniku nr 2:
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje i subwencje o 3.000 tys. zł,

-

w części 85/12 Województwo małopolskie w rozdziale
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

Poprawka
senatorów:
S. Koguta,
M. Klimy,
T. Skorupy

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o
3.000 tys. zł (wsparcie prac remontowo-konserwatorskich
zespołu staromiejskiego grodu Św. Kingi w Starym Sączu),
b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 3.000 tys. zł,

-

75)

w lp. VI zwiększa się zobowiązania o 3.000 zł;

w załączniku nr 2:
a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 - Drogi publiczne
krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000 tys. zł

Poprawka
senatorów:
S. Koguta,
M. Klimy,
T. Skorupy

(realizacja drogi krajowej nr 28; Gorlice - Nowy Sącz –
Limanowa – Mszana Dolna),
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 100.000 tys. zł;

76)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura
kolejowa, zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000 tys. zł

Poprawka
senatorów:
S. Koguta,
M. Klimy,
T. Skorupy

(budowa linii kolejowej Podłęże-Piekiełko),
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje i subwencje o 100.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 100.000 tys. zł,

-

77)

w lp. VI zwiększa się zobowiązania o 100.000 zł;

w załączniku nr 2:
a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w

Poprawka
senatorów:
T. Misiaka,
K. Kleiny,

rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
zmniejsza się dotacje i subwencje o 1.500 tys. zł,

B. Borys-Damięckiej
poparta przez
komisję

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Kontynuacja
prac

rewaloryzacyjno-remontowych

zespołu

budynków

klasztornych monasteru w Supraślu, z kwotą dotacji i subwencji
1.500 tys. zł;

78)

Poprawka sen.
W. Dajczaka

w załączniku nr 2:
a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o
800 tys. zł (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu –
Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Gorzowie
Wlkp. "Mobilne Laboratorium Wydolnościowe"),
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 800 tys. zł;

79)

Poprawka sen.
W. Dajczaka

w załączniku nr 2:
a)

w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o
5.000 tys. zł (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Gorzowie Wlkp. – stacja naukowo – badawcza w Rogach),

b)

w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie
Wspólnej

Polityki

Rolnej

i

Rybackiej,

programów

operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych
programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a także na
pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy
realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty
wojewódzkie,

zmniejsza

się

wydatki

na

finansowanie

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000 tys.
zł;

80)

Poprawka sen.
W. Dajczaka

w załączniku nr 2:
a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe
o 2.000 tys. zł (Akademia Wychowania Fizycznego w
Poznaniu

–

Zamiejscowy

Wydział

Wychowania

Fizycznego w Gorzowie Wlkp. - na prace adaptacyjne hali
sportowej),
b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie
Wspólnej

Polityki

Rolnej

i

Rybackiej,

programów

operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,
innych

programów

finansowanych

z

budżetu

Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i
EOG, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic
kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE
oraz kontrakty wojewódzkie, zmniejsza się wydatki na
finansowanie

projektów

z

udziałem

środków

Unii

Europejskiej o 2.000 tys. zł;

81)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
W. Dajczaka

wydatki budżetu państwa o 300.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku akcyzowego o 300.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 82 Subwencje ogólne dla jednostek
samorządu terytorialnego

w rozdziale 75801 –

Część

oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego, zwiększa się dotacje i subwencje o 300.000 tys.
zł;

82)

w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych

Poprawka sen.
W. Dajczaka

operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 20.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 14 – Krajowe pasażerskie
przewozy autobusowe, zwiększa się dotacje i subwencje o
20.000 tys. zł;

83)

Poprawka sen.
W. Dajczaka

w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 5.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. - Dofinansowanie
ratowania i rekultywacji jeziora Sławskiego, z kwotą dotacji i
subwencji 5.000 tys. zł;

84)

Poprawka sen.
W. Dajczaka

w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 20.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. - Budowa
Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Zielonogórskiego z
wielofunkcyjną częścią dydaktyczną, z kwotą wydatków
majątkowych 20.000 tys. zł;

85)

Poprawka sen.
W. Dajczaka

w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 3.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe zmniejsza się:
-

w poz. 10 – Koszty związane z obsługą członkostwa Polski
w

UE,

zmniejsza

się

budżetowych o 7.000 tys. zł,

wydatki

bieżące

jednostek

-

w poz. 52 – środki na realizację "Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i
Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009", zmniejsza się
wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł,

c) w części 85/08 Województwo lubuskie w rozdziale 75411 –
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się
wydatki majątkowe o 13.000 tys. zł;

86)

w załączniku nr 2:

Poprawka sen.
B. Korfantego

a) w części 32 Rolnictwo w rozdziale 01020 – Postęp biologiczny
w produkcji zwierzęcej, zmniejsza się dotacje i subwencje o
2.825 tys. zł,
b) w części 85/24 Województwo śląskie w rozdziale 92120 –
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się
wydatki majątkowe o 2.825 tys. zł (w tym 1.000 tys. zł na
kontynuację remontu zabytkowego kościoła św. Marii
Magdaleny w Chorzowie);

87)

a) w załączniku nr 2:
-

Poprawka sen.
B. Korfantego

w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe
o 7.000 tys. zł (zakończenie budowy biblioteki Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach),

-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
zmniejsza się dotacje i subwencje o 7.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 7.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 7.000 tys.zł;

88)

w załączniku nr 2:

Poprawka sen.
B. Korfantego

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 20.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe tworzy się poz. - Budowa Hali
Sportowej

Uniwersytetu

Śląskiego,

z

kwotą

wydatków

majątkowych 20.000 tys. zł;

89)

Poprawka sen.
B. Korfantego

w załączniku nr 2:
a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne
krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł
(modernizacja i remont drogi DK-1 na odcinku TychyKatowice),
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 10.000 tys. zł;

90)

Poprawka sen.
B. Korfantego

w załączniku nr 2:
a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne
krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł
(projekt przebudowy drogi DK-79 na odcinku KatowiceBytom),
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 5.000 tys. zł;

91)

Poprawka sen.
B. Korfantego

w załączniku nr 2:
a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o
5.000

tys.

zł

(realizacja

projektu

Centrum

Studiów

Europejskich Akademii Ekonomicznej w Katowicach),
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale

75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 5.000 tys. zł;

92)

Poprawka sen.
B. Korfantego

w załączniku nr 2:
a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe
o

5.000

tys.

zł

(budowa

Centrum

Dydaktyczno–

Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego),
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 5.000 tys. zł;

93)

w załączniku nr 2:

Poprawka sen.
B. Korfantego

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 5.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe tworzy się nową poz. –
Budowa i wyposażenie Biblioteki Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z kwotą wydatków
majątkowych 5.000 tys. zł;

94)

w załączniku nr 2:
a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w
rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki
majątkowe o 4.000 tys. zł (budowa powiatowego Centrum
Kultury (z muszlą koncertową) z odnawialnymi źródłami
energii w Lędzinach),
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 4.000 tys. zł;

Poprawka sen.
B. Korfantego

95)

Poprawka sen.
B. Korfantego

w załączniku nr 2:
a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza
się wydatki na obsługę długu publicznego o 3.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe tworzy się poz. – Budowa
trasy Północ–Południe łączącej drogową trasę średnicową z
autostradą A4, z kwotą wydatków majątkowych 3.000 tys.
zł;

96)

Poprawka sen.
B. Korfantego

w załączniku nr 2:
a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza
się wydatki na obsługę długu publicznego o 1.500 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe tworzy się poz. – Opracowanie
projektu

budowlano–wykonawczego

Zintegrowanego

Centrum Powiadamiania Ratowniczego w Rudzie Śląskiej,
z kwotą wydatków majątkowych 1.500 tys. zł;

97)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 100.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 100.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 18 Budownictwo, gospodarka
przestrzenna i mieszkaniowa w rozdziale 70022 – Fundusz
Dopłat, zwiększa się dotacje i subwencje o 100.000 tys. zł
(realizacja ustawy o pomocy rodzinom w nabywaniu własnego

Poprawka sen.
W. Idczaka

mieszkania oraz ustawy o budownictwie socjalnym w
gminach – dopłata do przedsięwzięć samorządowych w
zakresie budownictwa socjalnego, budowy noclegowni oraz
mieszkań chronionych);

98)

Poprawka sen.
S. Sadowskiego

w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 7.000 tys. zł,
b) w części 85/22 Województwo pomorskie w rozdziale 01008
– Melioracje wodne, zwiększa się dotacje i subwencje o
7.000 tys. zł (utrzymanie urządzeń melioracyjnych i
ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych);

99)

Poprawka sen.
S. Sadowskiego

w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 7.000 tys. zł,
b) w części 85/28 Województwo warmińsko - mazurskie w
rozdziale 01008 – Melioracje wodne, zwiększa się dotacje i
subwencje

o

7.000

tys.

zł

(utrzymanie

urządzeń

melioracyjnych i ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach
Wiślanych);

100)

Poprawka sen.
S. Sadowskiego

w załączniku nr 2:
a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie
Wspólnej

Polityki

Rolnej

i

Rybackiej,

programów

operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych
programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a także na
pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy
realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty

wojewódzkie, zmniejsza się wydatki majątkowe o 7.000 tys.
zł,
b) w części 85/22 Województwo pomorskie w rozdziale 01008
– Melioracje wodne, zwiększa się dotacje i subwencje o
7.000 tys. zł (utrzymanie urządzeń melioracyjnych i
ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych);

101)

Poprawka sen.
S. Sadowskiego

w załączniku nr 2:
a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie
Wspólnej

Polityki

Rolnej

i

Rybackiej,

programów

operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych
programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a także na
pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy
realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty
wojewódzkie, zmniejsza się wydatki majątkowe o 7.000 tys.
zł,
b) w części 85/28 Województwo warmińsko - mazurskie w
rozdziale 01008 – Melioracje wodne, zwiększa się dotacje i
subwencje

o

7.000

tys.

zł

(utrzymanie

urządzeń

melioracyjnych i ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach
Wiślanych);

102)

w załączniku nr 2:
a) w części 02 Kancelaria Sejmu w rozdziale 75101 - Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych
o 13.823 tys. zł (utrzymanie dotychczasowej wysokości
ryczałtu

na

pokrycie

kosztów

związanych

z funkcjonowaniem biur poselskich),
b) w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75101 - Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych
o 2.848 tys. zł (utrzymanie dotychczasowej wysokości

Poprawka sen.
T. Misiaka
poparta przez
komisję

ryczałtu

na

pokrycie

kosztów

związanych

z funkcjonowaniem biur senatorskich),
c) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85149 – Programy polityki
zdrowotnej,

zwiększa

się

wydatki

bieżące

jednostek

budżetowych o 16.671 tys. zł;
(zakup krwi)

103)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
C. Ryszki

wydatki budżetu państwa o 20.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
prawnych o 20.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
–

Specjalistyczny

kompleksem

Ośrodek

sportowym

dla

Szkolno-Wychowawczy
dzieci

i

z

młodzieży

niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, z kwotą wydatków
majątkowych 20.000 tys. zł;

104)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 18.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
prawnych o 18.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
–

Modernizacja

infrastruktury

drogowej

wokół

MCL

Euroterminal Sławków, z kwotą wydatków majątkowych
20.000 tys. zł;

Poprawka sen.
C. Ryszki

105)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
C. Ryszki

wydatki budżetu państwa o 18.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
prawnych o 18.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 85/24 Województwo śląskie w
rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 18.000
tys. zł (remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu);

106)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
C. Ryszki

wydatki budżetu państwa o 2.600 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 2.600 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.600 tys. zł;

107)

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, zwiększa się wydatki bieżące
jednostek budżetowych o 1.600 tys. zł,
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75703 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych

Poprawka sen.
C. Ryszki

operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 1.600 tys. zł;

108)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,

Poprawka sen.
C. Ryszki

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 39 Transport w rozdziale 60011 - Drogi publiczne
krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł,
(przebudowa drogi krajowej nr 1 w Częstochowie)

-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 10.000 tys. zł;

109)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Przebudowa
trasy DK-91 w Częstochowie (ul. Warszawska), z kwotą
wydatków majątkowych 10.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy funduszu
ubezpieczeń społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 10.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu

Poprawka sen.
C. Ryszki

Ubezpieczeń Społecznych o 10.000 tys. zł,

110)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,

Poprawka sen.
C. Ryszki

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 10.000 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. - Modernizacja
linii kolejowej nr 61 Kielce Popowskie na odcinku
Żelisławice - Częstochowa Stradom - I etap, z kwotą
wydatków majątkowych 10.000 tys. zł;

111)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w
rozdziale 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury,
zwiększa się dotacje i subwencje o 400 tys. zł (organizacja
XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej
Gaude Mater w Częstochowie),

-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje i subwencje o 400 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy funduszu
ubezpieczeń społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 400 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 400 tys. zł;

Poprawka sen.
C. Ryszki

112)

Poprawka sen.
C. Ryszki

w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 5.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. - Inwestycja
termomodernizacyjna - rektorat Akademii im. Jana Długosza, z
kwotą wydatków majątkowych 5.000 tys. zł;

113)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego

wydatki budżetu państwa o 10.000 tys. zł,
b) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 10.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 10.000 tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. Budowa

obwodnicy

miasta

Grajewa

w

Województwie

podlaskim w ciągu drogi krajowej S61, z kwotą wydatków
majątkowych 10.000 tys. zł;

114)

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego

w załączniku nr 2:
a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się
wydatki na obsługę długu publicznego o 20.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. - Budowa Centrum
Ekspedycyjno-Rozdzielczego

PPUP

Poczty

Polskiej

w

Choroszczy w Województwie podlaskim, z kwotą wydatków
majątkowych 20.000 tys. zł;

115)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 30.000 tys. zł,
b) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
A. Mazurkiewicza,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 30.000 tys. zł
c) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
prawnych o 30.000 tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. –
Budowa obwodnicy miasta Ropczyce w ciągu drogi krajowej nr
4 (E-40) Jędrzejewice - Korczowa od km 561+357 do 565+454,
z kwotą wydatków majątkowych 30.000 tys. zł;

116)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 30.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura
kolejowa, zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł,

-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 30.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
A. Mazurkiewicza,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy

117)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
A. Mazurkiewicza,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy

o 24.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
- w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne
krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 24.000 tys. zł,
- w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 24.000 tys. zł;

118)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
A. Mazurkiewicza,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy

o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne
krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł,

-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 10.000 tys. zł;

119)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu
o 9.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
-

w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne
krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 9.000 tys. zł,

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
A. Mazurkiewicza,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy

-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się obsługę długu
publicznego o 9.000 tys. zł;

120)

w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
A. Mazurkiewicza,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy

obsługę długu publicznego o 15.000 tys. zł,
b) w części 85/18 Województwo podkarpackie w rozdziale
60031

–

Przejścia

graniczne,

zwiększa

się

wydatki

majątkowe o 15.000 tys. zł;

121)

w załączniku 10 w części 85/18 Województwo podkarpackie:
a) w

tabeli

–

Wyszczególnienie

(Osoby

nieobjęte

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w dziale 921 –
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
A. Mazurkiewicza,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 20 tys. zł,
b) w tabeli – Wyszczególnienie (Członkowie korpusu służby
cywilnej):
-

w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 1.500 tys. zł,

-

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 160
tys. zł;

122)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową,
zarządzaniem

remontem,

utrzymaniem,

infrastrukturą

transportu

ochroną

i

lądowego,

finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego
do spraw transportu, o 5.000 tys. zł,
b) w załączniku 2:
-

w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
A. Mazurkiewicza,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy

75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 5.000 tys. zł,
-

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się
poz. – Opracowanie studium wykonalności modernizacji
linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica na odcinku
Mielec - Dębica, z kwotą wydatków majątkowych 5.000 tys.
zł;

123)

w załączniku nr 2:
a) w części 39 Transport w rozdziale 80306 – Działalność
dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o 2.500 tys. zł,
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
A. Mazurkiewicza,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy

75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji

zagranicznych,

zmniejsza

się

obsługę

długu

publicznego o 2.500 tys. zł;

124)

Poprawka sen.
S. Karczewskiego

w załączniku nr 2:
a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale
75001

-

Urzędy

naczelnych

i

centralnych

organów

administracji rządowej, zmniejsza się wydatki bieżące
jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł,
b) w części 20 Gospodarka w rozdziale 75001 - Urzędy
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o
10.000 tys. zł,
c) w części 34 Rozwój regionalny w rozdziale 75001 - Urzędy
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o
10.000 tys. zł,
d) w części 36 Skarb Państwa w rozdziale 75001 - Urzędy
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o
10.000 tys. zł,

e) w części 39 Transport w rozdziale 75001 - Urzędy
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o
10.000 tys. zł,
f) w części 41 Środowisko w rozdziale 75001 - Urzędy
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o
10.000 tys. zł,
g) w

części

83

Rezerwy

celowe

dodaje

się

poz.

–

Dofinansowanie budowy metra w Warszawie, z kwotą
wydatków majątkowych 60.000 tys. zł;

125)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 850 tys. zł,
b) w załączniku 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 850 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne, zwiększa
się wydatki bieżące o 850 tys. zł;

126)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 1.000 tys. zł,
b) w załączniku 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 1.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. Zabezpieczenie murów Zamku Krzyżtopór w Ujeżdzie, z kwotą
wydatków majątkowych 1.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

127)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 5.000 tys. zł,
b) w załączniku 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 5.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 85/26 Województwo świętokrzyskie
dodaje się poz. 51a w brzmieniu:

1

2

3

4

85149

128)

Programy polityki zdrowotnej

5

6

7

8

9

51a 5 000

a) w załączniku nr 2:
-

w części 46 Zdrowie w rozdziale 85149 - Programy
polityki zdrowotnej, zwiększa się wydatki majątkowe o

10

11 12

13

5 000

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

14.000 tys. zł,
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
zmniejsza się dotacje i subwencje o 14.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy funduszu
ubezpieczeń społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 14.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 14.000 tys. zł;

129)

w załączniku nr 2:
a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się
wydatki na obsługę długu publicznego o 600 tys. zł,
b) w części 85/26 Województwo świętokrzyskie dodaje się poz.

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

80a w brzmieniu:

1

2

3

92503

130)

4

5

Rezerwaty i pomniki przyrody

80a

6

7

600

600

8

9

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 10. 000 tys. zł,
b) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,

10

11

12

13

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 10.000 tys. zł,
c) w załączniku 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 10.000 tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa, zwiększa się wydatki majątkowe o
10.000 tys. zł;

131)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 4.500 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 4.500 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 85/26 Województwo świętokrzyskie
w rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży
Pożarnej, zwiększa się wydatki majątkowe o 4.500 tys. zł;

132)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 2.500 tys. zł,

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 2.500 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale
80395 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe
o 2.500 tys. zł;

133)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 2.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 2.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 85/26 Województwo świętokrzyskie
w rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży
Pożarnej, zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł;

134)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 1.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 1.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. Budowa obwodnicy drogowej miasta uzdrowiskowego - Busko,
z kwotą wydatków majątkowych 1.000 tys. zł;

135)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 18.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 18.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. Budowa krytego basenu przy ul. Szkolnej w Starachowicach, z
kwotą wydatków majątkowych 18.000 tys. zł;

136)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 4.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 4.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. Rozbudowa

bazy

sportowo-rekreacyjnej

w

Ostrowcu

Świętokrzyskim - budowa hali widowiskowo sportowej przy ul.
Świętokrzyskiej, z kwotą wydatków majątkowych 4.000 tys. zł;

137)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 1.500 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 1.500 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. Zakończenie budowy hali sportowej w Skarżysku - Kamiennej,
z kwotą wydatków majątkowych 1.500 tys. zł;

138)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
zmniejsza się dotacje i subwencje o 7.000 tys. zł,
-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Wykup
gruntów pod budowę lotniska Kielce-Obice, z kwotą
wydatków majątkowych 7.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy funduszu
ubezpieczeń społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 7.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 7.000 tys. zł;

139)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego

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

w części 85/26 Województwo świętokrzyskie w
rozdziale 01008 - Melioracje wodne, zwiększa się wydatki
majątkowe o 5.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy funduszu
ubezpieczeń społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 5.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 5.000 tys. zł;

140)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 30.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 30.000 tys. zł,

Poprawka sen.
P. Kalety

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Budowa zbiornika Wielowieś-Klasztorna – województwo
wielkopolskie wykup gruntów z kwotą wydatków majątkowych
30.000 tys. zł;

141)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
P. Kalety

wydatki budżetu państwa o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 10.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Rozbudowa szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu z
kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł;

142)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
P. Kalety

wydatki budżetu państwa o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 10.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 i 9 w części 46 Zdrowie w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się dodaje i subwencje o
10.000 tys. zł;

143)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

Poprawka sen.
P. Kalety

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 10.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Utworzenie lotniczego portu cywilnego na bazie lotniska Piła
z kwotą wydatków majątkowych o 10.000 tys. zł

144)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
P. Kalety

wydatki budżetu państwa o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 10.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Rozbudowa lotniczego portu cywilnego Poznań Ławica z
kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł;

145)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 5.000 tys. zł,
b) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 5.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 5.000 tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Rozbudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku al. Słowackiego

Poprawka sen.
P. Kalety

w Ostrowie Wielkopolskim w kierunku Kalisza – kontynuacja z
roku 2007, z kwotą wydatków majątkowych 5.000 tys. zł.

146)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
P. Kalety

wydatki budżetu państwa o 1.000 tys. zł,
b) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu
o 1.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych o 1.000 tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Budowa obwodnicy Gostynia (woj. wielkopolskie) w odcinku
drogi krajowej nr 36 – prace krajowe, z kwotą wydatków
majątkowych 1.000 tys. zł;

147)

Poprawka sen.
P. Kalety

a) w załączniku nr 2:
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
zmniejsza się dotacje i subwencje o 9.000 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Remont
i

adaptacja

budynków

pokoszarowych

oraz

zakup

wyposażenia na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, z kwotą wydatków
majątkowych 9.000 tys. zł;
b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy funduszu
ubezpieczeń społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 9.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 9.000 tys. zł;

148)

Poprawka sen.
P. Kalety

w załączniku nr 2:
a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w
rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki
majątkowe o 4.000 tys. zł,
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 4.000 tys. zł,

149)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,

Poprawka sen.
P. Kalety

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu
o 20.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2
- w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza
się wydatki na obsługę długu publicznego o 20.000 tys. zł,
- w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa
drogi – trzeciej ramy komunikacyjnej w Poznaniu, z kwotą
wydatków majątkowych 20.000 tys. zł;

150)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu
o 10.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2
- w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych

Poprawka sen.
P. Kalety

instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza
się wydatki na obsługę długu publicznego o 10.000 tys. zł,
- w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa
obwodnicy w Pile w drodze S-11 – dalszy etap, z kwotą
wydatków majątkowych 10.000 tys. zł;

151)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,

Poprawka sen.
P. Kalety

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu
o 5.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2
-

w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza
się wydatki na obsługę długu publicznego o 5.000 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa
obwodnicy w Ujściu w drodze S-11, z kwotą wydatków
majątkowych 5.000 tys. zł;

152)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu
o 5.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2
- w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza
się wydatki na obsługę długu publicznego o 5.000 tys. zł,
- w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. –
Modernizacja drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz Pleszew, z kwotą wydatków majątkowych 5.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Kalety

153)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,

Poprawka sen.
P. Kalety

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu
o 2.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2
- w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza
się wydatki na obsługę długu publicznego o 2.000 tys. zł,
- w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. –
Dofinansowanie obwodnicy Jarocina w ciału drogi
krajowej nr 11, z kwotą wydatków majątkowych 2.000 tys.
zł;

154)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,

Poprawka sen.
P. Kalety

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu
o 2.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2
-

w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza
się wydatki na obsługę długu publicznego o 2.000 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
Dofinansowanie

budowy

obwodnicy

–

Koźmina

Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15, z kwotą
wydatków majątkowych 2.000 tys. zł;

155)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu

Poprawka sen.
P. Kalety

o 2.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 2
- w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza
się wydatki na obsługę długu publicznego o 2.000 tys. zł,
- w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. –
Dofinansowanie budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi
krajowej nr 11, z kwotą wydatków majątkowych 2.000 tys.
zł;

156)

a) w załączniku nr 2:
-

Poprawka sen.
P. Kalety

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje i subwencje o 200.000 tys. zł,

-

w części 83 Rezerwy celowe w poz. 48 – Środki na
zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń
rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z
funduszu alimentacyjnego, zwiększa się dotacje i subwencje
o 200.000 tys. zł;

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy funduszu
ubezpieczeń społecznych w części B, w kol. 5:
-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu
państwa o 200.000 tys. zł,

-

w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o 200.000 tys.zł;

157)

a) w załączniku nr 2:
- w części 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne w rozdziale
75420 – Centralne Biuro Antykorupcyjne, zmniejsza się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 7.302 tys. zł,
- w części 57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w
rozdziale 75418 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o

Poprawka sen.
J. Wyrowińskiego

12.787 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 2.855 tys. zł,
- w części 59 Agencja Wywiadu w rozdziale 75419 –
Agencja Wywiadu, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek
budżetowych o 2.340 tys. zł oraz wydatki majątkowe o
6.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 10 w tabeli Wyszczególnienie (żołnierze
zawodowi i funkcjonariusze):
- w części 29 Obrona Narodowa w dziale 752 - Obrona
narodowa,

zmniejsza

się

wynagrodzenia

łącznie

z

podwyżkami o 3.401 tys. zł oraz dodatkowe uposażenia
roczne (nagrody roczne) o 244 tys. zł,
- w części 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne w dziale 754 –
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
zmniejsza się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 6.986
tys. zł oraz dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
o 316 tys. zł,
- w części 57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w
dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, zwiększa się wynagrodzenia łącznie z
podwyżkami o 12.262 tys. zł oraz dodatkowe uposażenia
roczne (nagrody roczne) o 525 tys. zł;

158)

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

a) dodaje się art. 46a w brzmieniu:
"Art. 46a. Upoważnia się Ministra Obrony Narodowej do
zakupu szczepionek przeciwko sepsie przeznaczonych
w szczególności dla wszystkich żołnierzy służby
zasadniczej - w ramach środków określonych w
rezerwie celowej.",
b) w załączniku nr 2:
- w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75309 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się
wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł,
- w części 83 Rezerwy celowe dodaje się nową poz. - Zakup
szczepionek

przeciwko

sepsie

przeznaczonych

w

szczególności dla wszystkich żołnierzy służby zasadniczej,
z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych
10.000 tys. zł;

159)

w załączniku nr 2:
a) w części 20 Gospodarka w rozdziale 50005 Promocja eksportu,

Poprawka sen.
D. ArciszewskiejMielewczyk

zwiększa się wydatki na dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł oraz
wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej o 5.000 tys. zł;
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 10.000 tys. zł;

160)

w załączniku nr 10 w części 70 Komisja Nadzoru Finansowego w
tabeli - Wyszczególnienie (Osoby nieobjęte mnożnikowymi

Poprawka sen.
D. ArciszewskiejMielewczyk

systemami wynagrodzeń) zwiększa się wynagrodzenia łącznie z
podwyżkami o 5.258 tys. zł oraz zmniejsza się dodatkowe
wynagrodzenie roczne o 3.861 tys. zł.

161)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 21 Gospodarka morska w rozdziale 60043 - Urzędy
morskie,

zwiększa

się

wydatki

bieżące

jednostek

budżetowych o 20.000 tys. zł,
-

w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie
Wspólnej

Polityki

Rolnej

i

Rybackiej,

programów

operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,
innych

programów

finansowanych

z

budżetu

Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i
EOG, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic
kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE
oraz kontrakty wojewódzkie, zmniejsza się wydatki na
finansowanie

projektów

Europejskiej o 20.000 tys. zł,

z

udziałem

środków

Unii

Poprawka sen.
D. ArciszewskiejMielewczyk

b) w załączniku nr 10 w części 21 Gospodarka morska w dziale
600 – Transport i łączność :
-

w

tabeli

–

Wyszczególnienie

(Osoby

nieobjęte

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) zwiększa się
wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 4.027 tys. zł,
-

w tabeli – Wyszczególnienie (Członkowie korpusu służby
cywilnej)

zwiększa

się

wynagrodzenia

łącznie

z

podwyżkami o 13.007 tys. zł;

162)

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego

a) w załączniku nr 2:
-

w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80395 –
Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o
5.000 tys. zł (renowacja i adaptacja budynku przy ul.
Ossolińskich

12

na

cele

dydaktyczno-laboratoryjne

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje o 5.000 tys. zł;

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan Finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B w kol. 5:

163)

-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające o 5.000 tys. zł,

-

w lp. VI zwiększa się zobowiązania o 5.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego

a) w załączniku nr 2:
-

w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80395 –
Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o
5.000 tys. zł (pierwszy etap budowy hali sportowej
Uniwersytetu

Technologiczno–Przyrodniczego

w

Bydgoszczy),
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje o 5.000 tys. zł;

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan Finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B w kol. 5:

164)

-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające o 5.000 tys. zł,

-

w lp. VI zwiększa się zobowiązania o 5.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego

a) w załączniku nr 2:
-

w części 38 Szkolnictwo Wyższe w rozdziale 80395 –
Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o
1.000 tys. zł (renowacja i adaptacja części budynku przy
ul. Staszica i ul. Kołłątaja 12 oraz ul. Słowackiego 7 na
cele

naukowo-dydaktyczne

Akademii

Muzycznej

w

Bydgoszczy),
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje o 1.000 tys. zł;

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan Finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B w kol. 5:

165)

-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające o 1.000 tys. zł,

-

w lp. VI zwiększa się zobowiązania o 1.000 tys. zł;

w załączniku nr 2:

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 40.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Remont drogi
krajowej nr 1 w granicach miasta Włocławek, z kwotą
wydatków majątkowych 40.000 tys. zł;

166)

w załączniku nr 2:
a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 –
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się
wydatki na obsługę długu publicznego o 15.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Zakup tomografu
komputerowego dla II Katedry Chorób Wewnętrznych, z kwotą

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Koguta,
T. Skorupy

wydatków majątkowych 15.000 tys. zł;

167)

a) w załączniku nr 2:
-

w części 39 Transport w rozdziale 60012 – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększa się

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
Z. Cichonia

wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł (przygotowanie
realizacji budowy północnego obejścia Krakowa w
zakresie wydania decyzji ULD pomiędzy projektowanymi
węzłami),
-

w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się
dotacje o 2.000 tys. zł;

b) w załączniku nr 5 w tabeli – Plan finansowy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w części B w kol. 5:

168)

-

w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające o 2.000 tys. zł,

-

w lp. VI zwiększa się zobowiązania o 2.000 tys. zł;

w załączniku nr 2:

Poprawka sen.
S. Sadowskiego

a) w części 46 Zdrowie w rozdziale 80306 Działalność
dydaktyczna, zwiększa się dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł
(utworzenie Wydziału Nauk Medycznych przy Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie),
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 5.000 tys. zł;

169)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 50.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób

Poprawka sen.
T. Gruszki

prawnych o 50.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Inwestycje początkowe górnictwa węgla kamiennego, z kwotą
wydatków majątkowych 50.000 tys. zł;

170)

Poprawka sen.
B. Korfantego

w załączniku nr 2:
a) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje
medyczne,

zwiększa

się

wydatki

bieżące

jednostek

budżetowych o 45.000 tys. zł (podwyższenie wynagrodzeń
lekarzy rezydentów),
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 45.000 tys. zł;

171)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 20.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Koguta,
T. Skorupy

budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 20.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale
71016 – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zwiększa się
wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł (zadania w ramach
programu "Budowa zbiornika "Świnna Poręba"" - ochrona
zlewni zbiornika);

172)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 3.000 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Koguta,
T. Skorupy

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 3.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale
71018 – Regionalne zarządy gospodarki wodnej, zwiększa się
wydatki

majątkowe

o

3.000

tys.

zł

(zabezpieczenie

przeciwpowodziowe województwa śląskiego i małopolskiego –
rzek Soły i Skawy);

173)

w załączniku nr 2:
a) w części 11 Krajowe Biuro Wyborcze w rozdziale 75101 –
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Koguta,
T. Skorupy

ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek
budżetowych o 1.500 tys. zł,
b) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 –
Regionalne zarządy gospodarki wodnej, zwiększa się wydatki
majątkowe o 1.500 tys. zł (zabezpieczenie przeciwpowodziowe
wałów Wisły w Krakowie, powiecie brzeskim, dąbrowskim i
oświęcimskim);

174)

w załączniku nr 2:
a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Koguta,
T. Skorupy

6.000 tys. zł (adaptacja budynków Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Oświęcimiu),
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 6.000 tys. zł;

175)

a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 –
Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o
kwotę 15.000 tys. zł (realizacja inwestycji dla AWF Kraków –
budowa zespołu basenów),

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Koguta,
T. Skorupy

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 43 – Implementacja
polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie
międzynarodowej

współpracy

na

rzecz

demokracji

i

społeczeństwa obywatelskiego, zmniejsza się wydatki bieżące
jednostek budżetowych o 15.000 tys. zł;

176)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 10.000 tys. zł,

Poprawka sen.
D. ArciszewskiejMielewczyk

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o 10.000 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale
75405 - Komendy powiatowe Policji, zwiększa się wydatki
majątkowe o 10.000 tys. zł (modernizacja i adaptacja budynku
koszarowego na siedzibę Komendy Powiatowej Policji w
Szczecinku);

177)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 7.000 tys. zł,
b) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 7.000 tys. zł
c) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z tytułu podatku od gier o 7.000 tys. zł,
d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:
-

dodaje się poz. – Środki na wykonanie projektu

Poprawka sen.
D. ArciszewskiejMielewczyk

wykonawczego i projektu budowy wraz z kompletem
uzgodnień środowiskowych i lokalizacyjnych obwodnicy
Szczecinka do granic z Wielkopolską w ciągu drogi
krajowej S-11, z kwotą wydatków majątkowych 6.000 tys.
zł,
-

dodaje się poz. – Wykonanie raportu do decyzji
środowiskowych drogi krajowej S-6 od Goleniowa do
Słupska, z kwotą wydatków majątkowych 1.000 tys. zł;

178)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz
wydatki budżetu państwa o 4.200 tys. zł,

Poprawka sen.
D. ArciszewskiejMielewczyk

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku od gier o 4.200 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz.
– Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, z
kwotą wydatków majątkowych 4.200 tys. zł (dokończenie
monitoringu miasta Szczecin, systemu rozpoznawania tablic
rejestracyjnych samochodów oraz zakup kamer radiowych
wizyjnych (mobilnych));

179)

w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale

Poprawka sen.
D. ArciszewskiejMielewczyk

75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu
publicznego o 10.000 tys. zł;
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Rozbudowa
szpitala - budowa Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego w
Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, z
kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł;

180)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz

Poprawka sen.
H. Górskiego

wydatki budżetu państwa o 7.200 tys. zł,
b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz
budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zwiększa się dochody z podatku akcyzowego o 7.200 tys. zł,
c) w załączniku nr 2 w rozdziale 01009 – Spółki wodne zwiększa
się dotacje i subwencje:
-

w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 405 tys. zł,

-

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

-

w części 85/06 Województwo lubelskie o 282 tys. zł,

-

w części 85/08 Województwo lubuskie o 220 tys. zł,

-

w części 85/10 Województwo łódzkie o 243 tys. zł,

-

w części 85/12 Województwo małopolskie o 311 tys. zł,

-

w części 85/14 Województwo mazowieckie o 1.309 tys. zł,

-

w części 85/16 Województwo opolskie o 150 tys. zł,

-

w części 85/18 Województwo podkarpackie o 306 tys. zł,

-

w części 85/20 Województwo podlaskie o 559 tys. zł,

-

w części 85/22 Województwo pomorskie o 404 tys. zł,

-

w części 85/24 Województwo śląskie o 387 tys. zł,

-

w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 83 tys. zł,

-

w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 306
tys. zł,

-

w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 1.225 tys. zł,

-

w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 135
tys. zł;

181)

Poprawka sen.
H. Górskiego

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:
a) w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i
Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów
pomocy technicznej, innych programów finansowanych z
budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego

Mechanizmu

Finansowego i EOG, a także na pokrycie potrzeb

wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów
finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie, zmniejsza
się wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej, zmniejsza się wydatki na finansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 100.000
tys. zł,
b) w poz. 16 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym
finansowanie

programów

zwalczania),

badania

monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i
paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję
Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań
inspekcji weterynaryjnej (w tym utworzenie Granicznego
Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku) oraz zwiększenie
zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii 40.200 tys. zł, zwiększa się wydatki bieżące jednostek
budżetowych o 100.000 tys. zł;

182)

a) w art. 35 zwiększa się wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą

transportu

lądowego,

finansowaną

lub

dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
o 2.300 tys. zł,
b) w załączniku nr 2:
- w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 2.300 tys. zł,
- w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Przebudowa
nawierzchni jezdni i chodników ul. Gliwickiej – Kotucza –
Reymonta – Wodzisławskiej DK 78 etap I - przebudowa ul.
Gliwickiej od pomnika za stadionem do ronda Gliwickiego
włącznie, z kwotą wydatków majątkowych 2.300 tys. zł;

Poprawka sen.
T. Gruszki

183)

w załączniku nr 2:

Poprawka sen.
T. Gruszki

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na
obsługę długu publicznego o 6.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Realizacja
projektu Narodowego Centrum Badań nad Zmianami
Klimatu w Mikołowie, z kwotą wydatków majątkowych
6.000 tys. zł.

................................................................................................................................................................
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
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