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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 
2163) 

 
 

Sejm na 46 posiedzeniu w dniu 14 lipca 2009 r. - zgodnie z art. 106 ust. 1 i 2 
Regulaminu Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów 
Publicznych w celu rozpatrzenia.  

 
Poszczególne części projektu budżetu były - zgodnie art. 106 ust. 2 Regulaminu 

Sejmu i stosownie do podziału części budżetowych określonego postanowieniem 
Marszałka Sejmu - rozpatrzone przez właściwe Komisje, które przedstawiły Komisji 
Finansów Publicznych stanowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje poprawek. 

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu projektu ustawy o zmianie ustawy 

budżetowej na rok 2009 wraz ze stanowiskami przekazanymi przez właściwe Komisje na 
posiedzeniach w dniach: 14, 15 i 16 lipca 2009 r., i po wysłuchaniu oświadczenia 
przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji nie 
jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej 

 
wnosi: 
 
W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
Komisja - zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu - przedstawia, na żądanie 

wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości: 
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1) W cz. 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w dz. 750 zwiększyć dochody 
urzędów skarbowych o kwotę 15.000 tys. zł,  

 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tej samej części w rozdz. 75647 - wydatki 
związane z poborem podatków w tym wydatki bieżące 10.000 tys. zł i majątkowe 5.000 
tys. zł. 

- Poseł Stanisław Stec 
-  

 

2) W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w urzędach naczelnych i centralnych 
organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 500 
tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 30 - Oświata i wychowanie 
na kolonie i obozy…(rozdz. 85412) na krajowy letni wypoczynek dzieci i młodzieży. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

3) W części 30 - Oświata i wychowanie zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.500 tys. zł w 
rozdz. 80195 -  pozostałe zadania realizowane centralnie przez resort edukacji, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie o tę kwotę wydatków na zakup podręczników 
szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych, słabo widzących, 
niedosłyszących oraz z upośledzeniem umysłowym (rozdz. 80195).  
- Poseł Jerzy Polaczek 
- Poseł Lucjan Karasiewicz 

-  
 

4) W części 36 - Skarb państwa zmniejszyć wydatki majątkowe w pozostałej działalności 
(rozdz. 75095) o kwotę 2.052 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85 - Budżety wojewodów 
ogółem na ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) na dotacje dla powiatowych ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Dla poszczególnych województw zgodnie z ustawą budżetową na rok 2009. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

5) W części 36 - Skarb państwa zmniejszyć wydatki majątkowe na pozostałą działalność 
(rozdz. 75095) o kwotę 2.029 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 
części 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na Państwowy 
Fundusz Kombatantów (rozdz. 85323) na pomoc pieniężną dla kombatantów. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
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6) W części 36 - Skarb Państwa w pozostałej działalności (rozdz. 75095) zmniejszyć wydatki 
majątkowe o kwotę 1.500 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 30 - Oświata i 
wychowanie na pozostałą działalność (rozdz. 80195) na zakup podręczników dla uczniów 
niewidomych, słabo widzących, niesłyszących i z upośledzeniem umysłowym. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

7) W części 36 - Skarb Państwa w pozostałej działalności (rozdz. 75095) zmniejszyć wydatki 
majątkowe o kwotę 240 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 22 - Gospodarka wodna na 
państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną (rozdz. 71019) na utrzymanie 
Państwowej Służby Hydrologicznej na uruchomienie 30 planowanych, nowych punktów 
pomiarowo-obserwacyjnych PSH. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

8) W części 45 - Sprawy zagraniczne w urzędach naczelnych i centralnych organów  
administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 24.000 tys. 
zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 
45 - Bezpieczna i przyjazna szkoła. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

9) W części 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 
2.479 tys. zł w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (rozdz. 75420), 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 54 - Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych na pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej (rozdz. 85323). 
- Poseł Sylwester Pawłowski 

-  
 

10) W części 58 - Główny Urząd Statystyczny zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 
tys. zł w innych jednostkach usług informatycznych (rozdz. 72002), 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 80 - Regionalne Izby 
Obrachunkowe (rozdz. 75015). 
- Poseł Stanisław Stec 

-  
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11) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych 
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym  o 
kwotę 350.000 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 83 - Rezerwy celowe  
„na dopłaty do przejazdów studenckich”. 
- Poseł Bożena Kotkowska 

-  
 

12) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 
publicznego na obsługę skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 
finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) o kwotę 150.000 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 83 - Rezerwy celowe poz. 
31 „Środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania””. 
- Poseł Bożena Kotkowska 

-  
 

13) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 
publicznego na obsługę skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 
finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) o kwotę 60.000 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 83 - Rezerwy celowe na 
utworzenie nowej rezerwy „Środki na leczenie choroby genetycznej 
Mukopolisacharydozy typu Hunter”. 
- Poseł Bożena Kotkowska,  
- Poseł Grzegorz Pisalski 

-  
 

14) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 
publicznego na obsługę skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 
finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) o kwotę 50.000 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 83 - Rezerwy celowe na 
rezerwę „Środki na zalesienie Beskidu Żywieckiego”. 
- Poseł Bożena Kotkowska 

-  
 

15) W części 79 - Obsługa Długu Krajowego zmniejszyć wydatki w rozdz. 75703 o kwotę 
45.200 tys. zł,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 19 -Budżet, Finanse Publiczne  i 
Instytucje Finansowe na Program Modernizacyjny Służby Celnej na rok 2000-2011 
(rozdz. 75013, wydatki majątkowe) 

- Poseł Bożena Kotkowska 
-  
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16) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 22.500 tys. zł na 
obsługę długu publicznego w rozdz. 75703 - obsługa skarbowych papierów 
wartościowych...  

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poprzez 
przywrócenie rezerwy z ustawy budżetowej pn. „Środki na leczenie choroby Pompego” 
- Poseł Bożena Kotkowska 
- Poseł Grzegorz Pisalski 

-  
 

17) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 
publicznego na obsługę skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 
finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) o kwotę 10.000 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 83 - Rezerwy celowe 
na utworzenie nowej rezerwy „Modernizacja stadionu w Bielsku Białej - jako centrum 
pobytowe na EURO 2012”. 
- Poseł Bożena Kotkowska 

-  
 

18) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 
publicznego na obsługę skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 
finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) o kwotę 2.700 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 83 - Rezerwy celowe 
na utworzenie nowej rezerwy pod nazwą „Budowa hali sportowej przy gimnazjum w 
Rajczy woj. śląskie”. 
- Poseł Bożena Kotkowska 

-  
 

19) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych 
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym 
(rozdz. 75703) o kwotę 500 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 30 - Oświata i wychowanie 
na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 
szkolenia młodzieży (rozdz.85412)  
- Poseł Bożena Kotkowska 

-  
 

20) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 20 tys. zł na 
obsługę długu publicznego w rozdz. 75703 - obsługa skarbowych papierów 
wartościowych...  
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z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w części 42 - Sprawy wewnętrzne na zadania 
ratownictwa górskiego i wodnego realizowane przez GOPR, TOPR, WOPR (rozdz. 
75415) 
- Poseł Bożena Kotkowska 
- Poseł Grzegorz Pisalski 

-  
 

21) W części 79 - Obsługa Długu Krajowego zmniejszyć wydatki w rozdz. 75703 o kwotę 15 
tys. zł,  

 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 30 - Oświata i wychowanie na zakup 
podręczników dla uczniów niewidomych słabo widzących, niesłyszących i z 
upośledzeniem  umysłowym (rozdz. 15002 - wydawanie podręczników szkolnych i 
akademickich (subwencje)) 

- Poseł Bożena Kotkowska 
-  

 
22) W części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące  na ogólną rezerwę 

budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817) o kwotę 72.500tys. zł, 
 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 83 - Rezerwy celowe, w 
poz. 6,  na zabezpieczenie realizacji programu integracji społecznej w ramach „Programu  
poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich”. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

23) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i 
Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o 
kwotę 200.000 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w rezerwie celowej poz. 7 - Dopłaty 
do paliwa rolniczego. 
- Poseł Krzysztof Jurgiel 
- Poseł Henryk Kowalczyk z grupą posłów 

-  
 

24) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i 
Rybackiej… zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o 
kwotę 42.850 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85 - Budżety 
wojewodów ogółem na melioracje wodne (rozdz. 01008). 
Dla poszczególnych województw zgodnie z ustawą budżetową na rok 2009. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
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25) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i 
Rybackiej… zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o 
kwotę 30.000 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 22 - Gospodarka 
wodna na regionalne zarządy gospodarki wodnej (rozdz. 71018) na Program Budowy 
Zbiornika Wodnego Świnna-Poręba w latach 2006-2010. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

26) W cz. 83 - Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej, Rybackiej... (kol. finansowanie projektów z udziałem środków UE) o 
29.834 tys. zł 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących związanych z TEN - T w części 
39 - Transport, rozdz. 60005 - Autostrady Płatne (Finansowanie projektów z udziałem 
środków UE) 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

27) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i 
Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii 
Europejskiej o kwotę 19.821 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85 - Budżety wojewodów 
ogółem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
(rozdz. 85214) na wypłatę zasiłków stałych oraz gwarantowanej części zasiłków 
okresowych. 
Dla poszczególnych województw zgodnie z ustawą budżetową na rok 2009. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

28) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i 
Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii 
Europejskiej o kwotę 13.422 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85 - Budżety wojewodów 
ogółem na domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) na dotacje dla domów pomocy 
społecznej. 
Dla poszczególnych województw zgodnie z ustawą budżetową na rok 2009. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

29) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i 
Rybackiej… zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o 
kwotę 12.858 tys. zł, 
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z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85 - Budżety 
wojewodów ogółem na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 
monitoringowe…. (rozdz. 01022). 
Dla poszczególnych województw zgodnie z ustawą budżetową na rok 2009.  
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

30) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i 
Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii 
Europejskiej o kwotę 7.886 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85 - Budżety wojewodów 
ogółem na pozostałą działalność w pomocy społecznej (rozdz. 85295) na dofinansowanie 
realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 
Dla poszczególnych województw zgodnie z ustawą budżetową na rok 2009. 
- Poseł Przemysław Gosiewski 

-  
 

31) W części 83 - rezerwy celowe, poz. 20 - Środki na sfinansowanie przez KBW ustawowo 
określonych zadań... zmniejszyć dotacje i subwencje dla partii politycznych o kwotę 
34.530 tys. zł, 

 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 28 - Nauka na 
działalność wspomagającą badania (rozdz. 73006). 
- Poseł Jerzy Polaczek 
- Poseł Lucjan Karasiewicz 

-  
 

32) W części 83 - Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki majątkowe w poz. 49 - 
Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000 
tys. zł,  

 
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. „Dofinansowanie programów 
kulturalnych realizowanych przez II Program Polskiego Radia oraz TVP Kultura” 
(wydatki bieżące). 
- Poseł Jerzy Polaczek 
- Poseł Lucjan Karasiewicz 

-  
 
 
Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. 

 
 
  Przewodniczący Komisji 
   Finansów Publicznych 
   i sprawozdawca 
 
 
   (-) Zbigniew Chlebowski 
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Projekt 

 

 

USTAWA 

 

z dnia   2009 r. 

 

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 

 
Art. 1. 

W ustawie budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budżetu 
państwa na kwotę 272.911.504 tys. zł, z tego: 

1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na 
kwotę 231.148.026 tys. zł; 

2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające 
zwrotowi na kwotę 41.763.478 tys. zł. 

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budżetu państwa 
na kwotę nie większą niż 300.097.811 tys. zł. 

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 
27.186.307 tys. zł. 

Art. 2. Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 262.416.061 tys. 
zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 235.229.754 tys. zł - z ty-
tułów wymienionych w załączniku nr 3.”; 

2) w art. 4 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

 „Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych i 
spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papie-
rów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 tys. zł, przy 
czym przez spłatę:”; 

3) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do 
kwoty 55.000.000 tys. zł.”; 

4) w art. 15 w ust. 4 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) wynagrodzeń – w wysokości 1.000 tys. zł, 

b) limitów zatrudnienia dla 30 osób;”; 

5) art. 18 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 18. Ustala się etaty Policji w liczbie 100.397, w tym 100.309 etatów w 
jednostkach organizacyjnych Policji.”; 

6) w art. 19: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

 „Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług 
w wysokości 413.962 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia o-
gólnozawodowego oraz podręczników akademickich – w wysokości 
10.062 tys. zł;”; 

7) w art. 20 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych 
przez „Centralny Ośrodek Sportu”, w łącznej kwocie 18.814 tys. zł;”; 

8) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 137.400 tys. 
zł.”; 

9) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. Ustala się dla służby cywilnej: 

1) limit mianowań urzędników – 1.000 osób; 

2) limit środków na wynagrodzenia – w wysokości 6.298.349  
tys. zł, w tym: 

a) wynagrodzenia zasadnicze – w wysokości 4.708.376 tys. 
zł, 

b) dodatki służby cywilnej – w wysokości 59.017 tys. zł, 

c) dodatki zadaniowe – w wysokości 14.039 tys. zł; 

3) limit środków na szkolenia - w wysokości 61.165 tys. zł.”; 

10) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.1)), wynosi 3.418.000 
tys. zł.”; 

11) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administra-
cyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 
411.000 tys. zł.”; 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 

95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. 
Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, 
poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574 i Nr 
71, poz. 609.  
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12) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent struktural-
nych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 
539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), 
wynosi 483 tys. zł.”; 

13) uchyla się art. 47; 

14) załącznik nr 1 „Dochody budżetu państwa w 2009 r.” otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy; 

15) załącznik nr 2 „Wydatki budżetu państwa na rok 2009” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy; 

16) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu państwa na 2009 r.” otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy; 

17) w załączniku nr 4 „Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze w 2009 r.” 
część 1. „Zakłady budżetowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 
4do niniejszej ustawy; 

18) w załączniku nr 5 „Plany finansowe państwowych funduszy celowych” wpro-
wadza się następujące zmiany: 

a) „Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy, 

b) „Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy, 

c) „Plan finansowy Funduszu Administracyjnego” otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy, 

d) „Plan finansowy Funduszu Promocji Twórczości” otrzymuje brzmienie o-
kreślone w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy; 

19) załącznik nr 6 „Wykaz inwestycji wieloletnich w 2009 r.” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy; 

20) załącznik nr 8 „Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do ni-
niejszej ustawy; 

21) załącznik nr 9 „Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe 
w 2009 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej u-
stawy; 

22) załącznik nr 10 „Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach bu-
dżetowych w 2009 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do ni-
niejszej ustawy; 

23) załącznik nr 12 „Projekt budżetu państwa na 2009 r. Programy wieloletnie w 
układzie zadaniowym” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do 
niniejszej ustawy; 

24) w załączniku nr 13 „Plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych” wprowadza 
się następujące zmiany: 
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a) „Plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy, 

b) „Plan finansowy Agencji Rezerw Materiałowych” otrzymuje brzmienie o-
kreślone w załączniku nr 15 do niniejszej ustawy, 

c) „Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego” otrzymuje brzmienie określone w 
załączniku nr 16 do niniejszej ustawy, 

d) „Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” o-
trzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej ustawy,  

e) „Plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych” otrzymuje brzmienie o-
kreślone w załączniku nr 18 do niniejszej ustawy, 

f) „Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszej ustawy, 

g) „Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie” 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszej ustawy, 

h) „Plan finansowy Polskiej Organizacji Turystycznej” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 21 do niniejszej ustawy, 

i) „Plan finansowy Transportowego Dozoru Technicznego” otrzymuje brzmie-
nie - określone w załączniku nr 22 do niniejszej ustawy, 

j) „Plan finansowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 23 do niniejszej ustawy, 

k) „Plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszej ustawy; 

25) załącznik nr 16 „Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w latach 2007-2013” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 
nr 25 do niniejszej ustawy. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 


