
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r. Druk nr 530 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 9 stycznia 2014 r. nad ustawą  

budżetową na rok 2014 
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-8, 10, 34, 38, 39 i 97. 

 
 

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący 
wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Kazimierz Kleina (pkt 39 zestawienia wniosków), 
- senator Jan Rulewski (pkt 40 zestawienia wniosków). 

 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Budżetu i Finansów Publicznych 
   (-) Kazimierz Kleina 
 
 

michnie
Data publikacji



  

Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy budżetowej na rok 2014 

 

 

1)  w załączniku nr 2: 

a) w części 08 Rzecznik Praw Obywatelskich w rozdziale 75101 – 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 649 

tys. zł, 

b) w rozdziale 75595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych: 

– w części 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie o 78 tys. zł, 

– w części 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach o 88 tys. zł, 

– w części 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku o 99 tys. zł, 

– w części 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu o 36 tys. zł, 

– w części 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie o 57 tys. zł, 

– w części 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu o 69 tys. zł, 

– w części 15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi o 40 tys. zł, 

– w części 15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie o 37 tys. zł, 

– w części 15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku o 46 tys. zł, 

– w części 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie o 60 tys. zł, 

– w części 15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie o 39 tys. zł; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

2)  w załączniku nr 2: 

a) w części 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie w rozdziale 75502 – 

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 500 tys. zł,  

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 42 – Środki dla samorządowych 

kolegiów odwoławczych, zwiększa się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 500 tys. zł; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 
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3)  w załączniku nr 2: 

a) w części 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie w rozdziale 75502 – 

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 3.000 tys. zł,  

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – Finansowanie 

polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży, z kwotą wydatków 

bieżących jednostek budżetowych 3.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

4)  a) w art. 17 zwiększa się środki na wynagrodzenia dla służby cywilnej o 

3.276 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2 w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego: 

– w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, 

zmniejsza się dotacje i subwencje o 4.985 tys. zł, 

– w rozdziale 92117 – Archiwa, zwiększa się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 4.985 tys. zł, 

c) w załączniku nr 6: 

– w tabeli Wyszczególnienie (osoby nieobjęte mnożnikowymi 

systemami wynagrodzeń) w części 24 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, zwiększa się wynagrodzenia o 924 tys. 

zł, 

– w tabeli Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) 

w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się 

wynagrodzenia o 3.276 tys. zł; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

5)  w załączniku nr 2: 

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

92113 – Centra kultury i sztuki, zmniejsza się dotacje i subwencje o 

570 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – Rezerwa na 

dofinansowanie realizacji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 
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lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., z 

kwotą dotacji i subwencji 570 tys. zł; 

 

6)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 43 kol. 4 

otrzymuje brzmienie: 

„Środki na utworzenie i działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym”; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

7)  a) w załączniku nr 2: 

– w części 83 Rezerwy celowe w poz. 73 – Rezerwa na zmiany 

systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe 

zadania, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 

5.531 tys. zł, 

– w części 88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w 

rozdziale 75505 – Jednostki powszechne prokuratury, zwiększa 

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.531 tys. zł, 

b) w załączniku nr 6 w tabeli Wyszczególnienie (sędziowie delegowani 

do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej 

podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, 

prokuratorzy oraz asesorzy prokuratorscy) w części 88 Powszechne 

jednostki organizacyjne prokuratury w dziale 755 – Wymiar 

sprawiedliwości, zwiększa się wynagrodzenia o 5.496 tys. zł; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

8)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 76 kol. 4 

otrzymuje brzmienie: 

„Badania identyfikacyjne - genetyczne DNA - odnalezionych w wyniku 

prac archeologicznych szczątków ofiar totalitaryzmów”. 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

9)  a) w załączniku nr 2: 

– w części 28 Nauka w rozdziale 73009 – Narodowe Centrum 

Nauki, zwiększa się dotacje i subwencje o 20.000 tys. zł, 

– w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 

– Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji 

Poprawka 
senatorów: 
R. Góreckiego, 
S. Hodorowicza 
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zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu 

Państwa o 20.000 tys. zł; 

b) w załączniku nr 11 w tabeli 3 – Plan finansowy Narodowego Centrum 

Nauki w części B – Plan finansowy w układzie kasowym, zwiększa 

się: 

– w lp. II – Dochody w ppkt 1.3 dotację celową o 20.000 tys. zł, 

– w lp. III – Wydatki w ppkt 4 środki przyznane innym podmiotom 

o 20.000 tys. zł; 

 

10)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 26 kol. 4 

otrzymuje brzmienie: 

„Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 

i młodzieży oraz 6.000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną 

i przyjazną szkołą”; 

 

Poprawka sen.  
A. Możdżanowskiej 
poparta przez komisję 

11)  w załączniku nr 2: 

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

zdrowotnej zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 

75.000 tys. zł 

przeznaczone na Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego na lata 2013-2016, 

b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji 

zagranicznych zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu 

Państwa o 625.000 tys. zł, 

c) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Składki na 

ubezpieczenie zdrowotne na leczenie nieobjętych ubezpieczeniem 

zdrowotnym oraz na leczenie za granicą”, z kwotą wydatków 

bieżących 700.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
S. Karczewskiego, 
B. Piechy, 
H. Ciocha, 
W. Kraski, 
G. Biereckiego, 
G. Czeleja, 
M. Martynowskiego 

12)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejsza się 

wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi zadłużenia 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
G. Biereckiego, 
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zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdział 

75701) o kwotę 250.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Wieloletni 

Program Budowy Dróg Gminnych” z kwotą wydatków majątkowych  

250.000 tys. zł; 

 

M. Martynowskiego, 
P. Błaszczyka, 
B. Paszkowskiego 

13)  w załączniku nr 2: 

a) w części 18 Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne oraz mieszkalnictwo zmniejsza się wydatki na dotacje i 

subwencje o kwotę 10.000 tys. zł na wykup odsetek od kredytów 

mieszkaniowych (rozdział 70017)  

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – Środki dla 

Klinicznego Centrum Stomatologii UM w Lublinie” z kwotą na 

wydatki bieżące 10.000 tys. zł 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
S. Gogacza, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

14)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich...,  zmniejsza się 

wydatki o kwotę 3.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Dofinansowanie 

miastu Parczew budowy miejskiej hali sportowej” z kwotą na wydatki 

majątkowe  3.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

15)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich...,  zmniejsza się 

wydatki o kwotę 4.000 tys. zł, 

b) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się 

dotacje i subwencje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 

(rozdział 92120) na renowację Pałacu Potockich w Radzyniu 

Podlaskim, którego właścicielem jest Skarb Państwa o kwotę 4.000 

tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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16)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów 

wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku 

krajowym (rozdział 75703)  o kwotę 150.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Wieloletni krajowy 

program wprowadzenia gabinetów lekarskich i stomatologicznych w 

szkołach” z kwotą dotacji i subwencji 150.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego, 
G. Czeleja 

17)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejsza się 

wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi zadłużenia 

zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdział 

75701) o kwotę 100.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Bon rodzinny – 

dopłaty do form opieki nad małymi dziećmi w tym na przedszkola i 

żłobki” z kwotą na wydatki majątkowe 100.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
P. Błaszczyka, 
B. Paszkowskiego, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

18)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich...,  zmniejsza się 

wydatki o kwotę 20.000 tys. zł, 

b) w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 

(rozdział 55003 – Bary mleczne), zwiększa się dotacje i subwencje o 

kwotę 20.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
P. Błaszczyka, 
B. Paszkowskiego, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

19)  w załączniku nr 2: 

a) w części 81 Rezerwa ogólna, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

7.000 tys. zł, 

b) w części 39 Transport na drogi publiczne krajowe (rozdział 60011) 

zwiększa się wydatki bieżące na przygotowanie dokumentacji 

technicznej na gruntową przebudowę DK 12 w granicach 

administracyjnych miasta Chełm na odcinku od Ronda Dmowskiego 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
J. Chróścikowskiego, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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do Ronda WiN o kwotę 7.000 tys. zł; 

 

20)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o kwotę 15.000 tys. zł, 

b) w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdział 60011) 

zwiększa się wydatki majątkowe na przebudowę drogi krajowej Jasło 

– Pilzno o 15.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
J. Sagatowskiej, 
A. Matusiewicza, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

21)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejsza się wydatki 

na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi zadłużenia 

zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdział 

75701) o kwotę 30.000 tys. zł, 

b) w części 39 Transport na drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące na budowę obwodnicy Dąbrowy 

Tarnowskiej, droga krajowa nr 73 o 30.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
K. Wiatra, 
H. Ciocha, 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
J. Sagatowskiej, 
A. Matusiewicza, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

22)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o kwotę 10.000 tys. zł  

b) w części 39 Transport na drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki majątkowe na budowę obwodnic Jasła, Łańcuta 

i Przeworska o 10.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
J. Sagatowskiej, 
A. Matusiewicza, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

23)  a) w załączniku nr 2  

– w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 

rozdziale 92117 – Archiwa, zwiększa się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 1.246 tys. zł, 

– w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 

Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 – 

Poprawka sen. 
J. Sepioła 
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Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 1.246 tys. zł 

b) w załączniku nr 6: 

– w tabeli Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) 

w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się 

wynagrodzenia o  1.050 tys. zł; 

 

24)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe: 

a) w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem 

środków europejskich …, zmniejsza się współfinansowanie projektów 

z udziałem środków europejskich o 40.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – „Budowa hali widowiskowo-sportowej w 

Radomiu” z kwotą wydatków majątkowych 40.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Skurkiewicza, 
S. Karczewskiego 

25)  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 Skarbu Państwa o 5.000 tys. zł, 

b) w części 20 Gospodarka w rozdziale 10005 – Produkcja soli, zwiększa 

się dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł; 

  z przeznaczeniem na zabezpieczenie wyrobisk kopalni soli „Bochnia” 

 

Poprawka sen. 
M. Klimy 

26)  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 Skarbu Państwa o 50.000 tys. zł, 

b) w części 19 Budżet, Finanse Publiczne i Instytucje Finansowe w 

rozdziale 55003 – Bary mleczne zwiększa się dotacje i subwencje o 

50.000 tys. zł, 

Poprawka sen. 
M. Klimy 
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27)  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 Skarbu Państwa o 5.000 tys. zł, 

b) w części 20 Gospodarka w rozdziale 10005 – Produkcja soli, zwiększa 

się dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł; 

  z przeznaczeniem na zabezpieczenie wyrobisk kopalni soli 

„Wieliczka” 

 

Poprawka sen. 
M. Klimy 

28)  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 Skarbu Państwa o 23.000 tys. zł, 

b) części 20 Gospodarka w rozdziale 10005 – Produkcja soli, zwiększa 

się dotacje i subwencje o 23.000 tys. zł; 

  z przeznaczeniem na zabezpieczenie wyrobisk kopalni soli 

„Wieliczka” 

 

Poprawka sen. 
M. Klimy 

29)  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 Skarbu Państwa o 45.000 tys. zł, 

b) w części 20 Gospodarka w rozdziale 10005 – Produkcja soli, zwiększa 

się dotacje i subwencje o 45.000 tys. zł; 

 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wyrobisk kopalni soli „Wieliczka” 

 

Poprawka sen. 
M. Klimy 

30)  w załączniku nr 2: 

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

Poprawka sen. 
M. Klimy 
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skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę 

długu Skarbu Państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w części 20 Gospodarka w rozdziale 10005 – Produkcja soli, zwiększa 

się dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł; 

 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wyrobisk kopalni soli „Bochnia”; 

 

31)  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 Skarbu 

Państwa o 20.000 tys. zł, 

b) w części 20 Gospodarka: 

– w rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego, zwiększa się 

dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł; 

  z przeznaczeniem na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego 

„Guido” 

– w rozdziale 10005 – Produkcja soli, zwiększa się dotacje i 

subwencje o 16.000 tys. zł; 

  z przeznaczeniem na kopalnie soli „Bochnia” i „Wieliczka” 

 

Poprawka  
senatorów: 
J. Sepioła, 
A. Misiołka 

32)  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 Skarbu 

Państwa o 10.000 tys. zł, 

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

92118 – Muzea, zwiększa się dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na budowę Muzeum Powstań Śląskich w 

Katowicach – prace przygotowawcze i rozpoczęcie budowy 

 

Poprawka sen. 
B. Piechy 

33)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 – 

Poprawka sen. 
B. Piechy 
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Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji 

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu 

Państwa o 20.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Budowa drogi 

ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice Kosztowy – Bielsko-Biała” z 

kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł; 

 

34)  a) w art. 1: 

– zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody o 800.000 tys. zł 

oraz wydatki budżetu państwa o 650.000 tys. zł, 

– zmniejsza się deficyt budżetu państwa o 150.000 tys. zł, 

b) w art. 3 zmniejsza się planowane przychody budżetu państwa oraz 

planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa o 150.000 

tys. zł, 

c) w załączniku nr 1 w części 41 Środowisko w dziale 020 – Leśnictwo, 

zwiększa się inne dochody niepodatkowe o 800.000 tys. zł, 

d) w załączniku nr 2: 

– w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w 

rozdziale 15095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 259.000 tys. zł, 

– w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale 75309 

– Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 350.000 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe: 

–– skreśla się poz. 37, 

–– w poz. 49 – Środki na finansowanie składek na 

ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją ustawy z 

dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 

oraz ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zmniejsza się 

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 350.000 tys. zł, 

–– w poz. 70 – Narodowy program przebudowy dróg 

Poprawka 
senatorów: 
K. Kleiny, 
L. Czarnobaja, 
S. Jurcewicza 
poparta przez komisję 
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lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój, zwiększa się wydatki majątkowe o 650.000 tys. 

zł, 

e) w załączniku nr 5 zmniejsza się o 150.000 tys. zł planowane na 2014 

r. krajowe przychody z obligacji rynkowych o stałym oprocentowaniu, 

deficyt budżetu państwa i finansowanie potrzeb pożyczkowych netto 

budżetu państwa skarbowymi papierami wartościowymi; 

 

35)  w załączniku nr 2: 

a)  w części 81 Rezerwa Ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa 

budżetowa Rady Ministrów zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 2.000 tys. zł; 

b) w części 83 – Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Budowa Centrum 

Rehabilitacji w Radomiu – etap 1” z kwotą wydatków majątkowych 

2.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Skurkiewicza, 
S. Karczewskiego 

36)  w załączniku nr 2: 

a)  w części 81 Rezerwa Ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa 

budżetowa Rady Ministrów zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 2.000 tys. zł; 

b) w części 83 – Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Budowa Centrum 

Onkologii Południowego Mazowsza w Radomiu – etap 1” z kwotą 

wydatków majątkowych 2.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Skurkiewicza, 
S. Karczewskiego 

37)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe: 

a) w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem 

środków europejskich …, zmniejsza się współfinansowanie projektów 

z udziałem środków europejskich o 85.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – „Rozbudowa infrastruktury lotniska Radom 

Sadków na potrzeby utworzenia portu lotniczego cywilnego” z kwotą 

dotacji i subwencji 85.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
W. Skurkiewicza, 
S. Karczewskiego 
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38)  w załączniku 14 w tabeli 5 w planie finansowym Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej w części A w lp. III w kol. 3: 

a) w lp. 1.5.2 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o 150 tys. zł, 

b) w lp. 1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania zmniejsza się o 150 tys. zł; 

 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez komisję 

39)  a) w załączniku nr 2: 

– w części 5 Naczelny Sąd Administracyjny w rozdziale 75102 – 

Naczelne organy sądownictwa, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostki budżetowe o 2.600 tys.  

– w części 11 Krajowe Biuro Wyborcze w rozdziale 75101 – 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 1.000 tys. zł, 

– w rozdziale 75595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych: 

–– w części 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie o 287 tys. zł, 

–– w części 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach o  326 tys. 

zł, 

–– w części 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku o 368 tys. zł, 

–– w części 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu o 132 tys. zł, 

–– w części 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie o 210 tys. zł, 

–– w części 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu o 253 tys. 

zł, 

–– w części 15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi o 149 tys. zł, 

–– w części 15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie o 138 tys. zł, 

–– w części 15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku o 170 tys. 

zł, 

–– w części 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie o 223 tys. zł, 

–– w części 15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie o 144 tys. zł; 

– w części 20 Gospodarka: 

–– w rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego, 

zwiększa się dotacje i subwencje o 3.000 tys. zł, 

–– w rozdziale 10005 – Produkcja soli, zwiększa się dotacje i 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez komisję 
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subwencje o 17.000 tys. zł, 

–– w rozdziale 15014 – Wsparcie finansowe inwestycji, 

zmniejsza się dotacje i subwencje o 14.000 tys. zł; 

b) w załączniku nr 8 w tabeli 1 w części 20 Gospodarka: 

– dodaje się poz. 2a w brzmieniu: 
 

1 2 3 4 5 6 

  10001 Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” 2a 3 000 

 

 – w poz. 3 Kopalnia Soli „Wieliczka” zwiększa się kwotę dotacji 

o 10.000 tys. zł, 

– w poz. 4 Kopalnia Soli „Bochnia” zwiększa się kwotę dotacji 

o 7.000 tys. zł; 

 

 

40)  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 33 Rozwój Wsi, w dziale 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o 20.000 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  

20.000 tys. zł, 

d) w załączniku nr 11 w tabeli 9 w Planie finansowym Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa w części B, zwiększa się wpływy 

ze sprzedaży mienia Zasobu oraz wpłatę do budżetu państwa – 

zaliczki za rok bieżący o 20.000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy dla działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 

politycznych 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

41)  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 33 Rozwój Wsi, w dziale 700 – 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
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Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o 5.000 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  5.000 tys. zł, 

d) w załączniku nr 11 w tabeli 9 w Planie finansowym Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa w części B, zwiększa się 

zwiększa się wpływy ze sprzedaży mienia Zasobu oraz wpłatę do 

budżetu państwa zaliczki za rok bieżący o 5.000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na remonty siedzib CBA 

 

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

wydatki budżetu państwa o 30.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2 w części 33 Rozwój wsi w rozdziale 01002 – 

wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego zwiększa się dotacje i 

subwencje o 30.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 8 w części 33 Rozwój wsi zwiększa się kwotę 

dotacji: 

– w poz. 3 – Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego o 2.200 

tys. zł, 

– w poz. 4 – Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

2.000 tys. zł, 

– w poz. 5 – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2.600 tys. 

zł, 

– w poz. 6 – Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 1.000 tys. 

zł, 

– w poz. 7 – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2.200 tys. zł, 

– w poz. 8 – Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 1.600 

tys. zł, 

– w poz. 9 – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 3.700 

tys. zł, 

– w poz. 10 – Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 1.000 tys. 

zł, 

– w poz. 11 – Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2.200 

Poprawka  
senatorów: 
J.Chróścikowskiego, 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
P. Błaszczyka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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tys. zł, 

– w poz. 12 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 1.400 tys. 

zł, 

– w poz. 13 – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 1.800 tys. 

zł, 

– w poz. 14 – Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 900 tys. zł, 

– w poz. 15 – Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

1.500 tys. zł, 

– w poz. 16 – Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 1.400 tys. zł, 

– w poz. 17 – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 3.100 

tys. zł, 

– w poz. 18 – Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

1.400 tys. zł, 

d) w załączniku nr 11 w tabeli 9 w Planie finansowym Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa w części B w Lp III Wydatki 

ogółem, zwiększa się wpłatę do budżetu państwa zaliczki za rok 

bieżący o 30.000 tys. zł; 

 

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

wydatki budżetu państwa o 18.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2 w rozdziale 01009 – Spółki wodne, zwiększa się 

dotacje i subwencje: 

– w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 1.010 tys. zł, 

– w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 2.187 tys. 

zł, 

– w części 85/06 Województwo lubelskie o 705 tys. zł, 

– w części 85/08 Województwo lubuskie o 551 tys. zł, 

– w części 85/10 Województwo łódzkie o 607 tys. zł, 

– w części 85/12 Województwo małopolskie o 778 tys. zł, 

– w części 85/14 Województwo mazowieckie o 3.272 tys. zł, 

– w części 85/16 Województwo opolskie o 374 tys. zł, 

– w części 85/18 Województwo podkarpackie o 766 tys. zł, 

Poprawka  
senatorów: 
J.Chróścikowskiego, 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
P. Błaszczyka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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– w części 85/20 Województwo podlaskie o 1.397 tys. zł, 

– w części 85/22 Województwo pomorskie o 1.011 tys. zł, 

– w części 85/24 Województwo śląskie o 968 tys. zł, 

– w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o  208 tys. zł, 

– w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 766 tys. 

zł, 

– w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 3.063 tys. zł, 

– w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 337 tys. zł, 

c) w załączniku nr 11 w tabeli 9 w Planie finansowym Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa w części B w Lp III Wydatki 

ogółem, zwiększa się wpłatę do budżetu państwa zaliczki za rok 

bieżący o 18.000 tys. zł; 

 

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

wydatki budżetu państwa o 21.500 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2 w rozdziale 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych: 

– w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 1.500 tys. zł, 

– w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 1.000 tys. 

zł, 

– w części 85/06 Województwo lubelskie o 1.800 tys. zł, 

– w części 85/08 Województwo lubuskie o 800 tys. zł, 

– w części 85/10 Województwo łódzkie o 1.400 tys. zł, 

– w części 85/12 Województwo małopolskie o 1.400 tys. zł, 

– w części 85/14 Województwo mazowieckie o 2.000 tys. zł, 

– w części 85/16 Województwo opolskie o 800 tys. zł, 

– w części 85/18 Województwo podkarpackie o 1.500 tys. zł, 

– w części 85/20 Województwo podlaskie o 1.200 tys. zł, 

– w części 85/22 Województwo pomorskie o 1.200 tys. zł, 

– w części 85/24 Województwo śląskie o 1.300 tys. zł, 

– w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o  800 tys. zł, 

– w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 1.200 tys. 

zł, 

Poprawka  
senatorów: 
J.Chróścikowskiego, 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
P. Błaszczyka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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– w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 2.200 tys. zł, 

– w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 1.400 tys. 

zł, 

c) w załączniku nr 11 w tabeli 9 w Planie finansowym Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa w części B w Lp III Wydatki 

ogółem, zwiększa się wpłatę do budżetu państwa zaliczki za rok 

bieżący o 21.500 tys. zł.; 

 

45)  a) w załączniku nr 2: 

– w części 28 Nauka w rozdziale 73005 – Działalność statutowa i 

inwestycyjna jednostek naukowych, zwiększa się dotacje i 

subwencje o 100.000 tys. zł, 

– w części 28 Nauka w rozdziale 73008 – Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, zwiększa się dotacje i subwencje o 50.000 tys. 

zł, 

– w części 28 Nauka w rozdziale 73009 – Narodowe Centrum 

Nauki, zwiększa się dotacje i subwencje o 50.000 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 

Skarbu Państwa o 200.000 tys. zł; 

b) w załączniku nr 11 w tabeli 3 – Plan finansowy Narodowego 

Centrum Nauki w części B – Plan finansowy w układzie kasowym, 

zwiększa się: 

– w lp. II – Dochody w ppkt 1.3 dotację celową o 50.000 tys. zł, 

– w lp. III – Wydatki w ppkt 4 środki przyznane innym 

podmiotom o 50.000 tys. zł; 

c) w załączniku nr 11 w tabeli 4 – Plan finansowy Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju w części B – Plan finansowy w układzie 

kasowym, zwiększa się: 

– w lp. II – Dochody w ppkt 1.3 dotację celową o 50.000 tys. zł, 

– w lp. III – Wydatki w ppkt 4 środki przyznane innym 

podmiotom o 50.000 tys. zł; 

Poprawka sen. 
K. Wiatra 
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46)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o kwotę 15.000 tys. zł, 

b) w części 39 Transport na drogi publiczne krajowe (rozdział 60011) 

zwiększa się wydatki majątkowe na przebudowę drogi krajowej 

Jasło – Krosno o 15.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
A. Matusiewicza, 
J. Sagatowskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
 

47)  w załączniku nr 2: 

a) w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, 

zwiększa się dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego 

o kwotę 8.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Budowa drogi 

dwujezdniowej na odcinku Wierzbica–Pułtusk wraz z obwodnicą 

Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61” w celu kontynuacji prac 

projektowych i wykupu gruntów, z kwotą na wydatki majątkowe 

8.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
R. Mamątowa, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

48)  w załączniku nr 2: 

a) w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

zwiększa się dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego 

o kwotę 3.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Budowa 

obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 61 – prace 

projektowe” z kwotą na wydatki majątkowe 3.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
R. Mamątowa, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

49)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejsza się 

wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi 

zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji 

zagranicznych (rozdział 75701) o kwotę 30.000 tys. zł 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
B. Paszkowskiego, 
P. Błaszczyka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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b) w części 25 Kultura fizyczna, zwiększa się wydatki na dotacje i 

subwencje na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) 

na wspieranie sportu wśród dzieci i młodzieży o kwotę 30.000 tys. 

zł; 

 

50)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejsza się 

wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi 

zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji 

zagranicznych (rozdział 75701) o kwotę 10.000 tys. zł, 

b) części 01 Kancelaria RP, zwiększa się wydatki na dotacje i 

subwencje dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa (rozdział 92123) o kwotę 10.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

51)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejsza się 

wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi 

zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji 

zagranicznych (rozdział 75701) o kwotę 50.000 tys. zł; 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Program 

darmowy podręcznik dla rodzin wielodzietnych” z kwotą na dotacji i 

subwencji  50.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
B. Paszkowskiego, 
P. Błaszczyka, 
G. Czeleja, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

52)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703) o kwotę 10.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych na realizację „Programu ochrony przed 

powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej Krakowa zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 10.000 tys. zł. 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Pęka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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53)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejsza się 

wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi 

zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji 

zagranicznych (rozdział 75701) o kwotę 5.000 tys. zł; 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Projekt i I etap 

budowy Sali Koncertowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach 

rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia” z kwotą 

wydatków bieżących 5.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
G. Wojciechowskiego, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

54)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejsza się 

wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi 

zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji 

zagranicznych (rozdział 75701) o kwotę 100.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 25 – Dotacje celowe na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy 

społecznej... zwiększa się dotacje i subwencje na zwiększenie 

środków na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 100.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
B. Paszkowskiego, 
P. Błaszczyka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

55)  w załączniku nr 2: 

a) w części 18 Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne oraz mieszkalnictwo, zmniejsza się dotacje i subwencje 

na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych (rozdział 70017) o 

kwotę 25.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Narodowy 

Program Wspierania Przedsiębiorczości” z kwotą dotacji i subwencji 

25.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
B. Paszkowskiego, 
P. Błaszczyka, 
G. Czeleja, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

56)  w załączniku nr 2: 

a) części 01 Kancelaria Prezydenta RP, zmniejsza się wydatki bieżące 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
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w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony (rozdział 75101) o kwotę 10.000 tys. zł, 

b) w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych (rozdział 85323 – Państwowy Fundusz 

Kombatantów), zwiększa się środki przeznaczone na pomoc socjalną 

dla kombatantów o kwotę 10.000 tys. zł; 

 

B. Paszkowskiego, 
P. Błaszczyka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

57)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703) o kwotę 15.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Krajowy 

wieloletni program leczenia niepłodności” z kwotą dotacji i 

subwencji 15.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
B. Paszkowskiego, 
P. Błaszczyka, 
G. Czeleja, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

58)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o kwotę 500 tys. zł , 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011) 

zwiększa się wydatki bieżące na budowę przejścia dla pieszych w 

ciągu DK nr 7 w miejscowości Mogilany w kilometrze ok. 678–660 

o 500 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Pęka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

59)  w załączniku nr 2: 

a) w części 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i 

zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zmniejsza się 

wydatki na dotacje i subwencje na wykup odsetek od kredytów 

mieszkaniowych (rozdział 70017) o kwotę 10.000 tys. zł, 

b) w części 38 – Szkolnictwo wyższe zwiększa się dotacje i subwencje 

na działalność dydaktyczną (rozdział 80306) na podwyżki płac z 

kwotą 10.000 tys. zł; 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
M. Martynowskiego 
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60)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703) o kwotę 5.000 tys. zł, 

b) w części 39 Transport na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) 

zwiększa się wydatki majątkowe na remont linii kolejowej Łódź 

Kaliska – Dębica nr 25 na odcinku Dębica – Mielec o 5.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
A. Matusiewicza, 
J. Sagatowskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

61)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703) o kwotę 5.000 tys. zł, 

b) w części 85/18 – Województwo podkarpackie zwiększa się wydatki 

majątkowe na melioracje wodne – wały przeciwpowodziowe 

(rozdział 01008) o 5.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
A. Matusiewicza, 
J. Sagatowskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

62)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 25.000 tys. zł z tytułu obsługi 

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 

finansowych na rynku krajowym (rozdział 75703), 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na budowę 

skrzyżowania w Bilczy wzdłuż drogi 73 o 25.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
K. Słonia, 
M. Gila, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
 

63)  w załączniku nr 2:  

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 5.000 tys. zł z tytułu obsługi 

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
K. Słonia, 
M. Gila, 
G. Biereckiego, 
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finansowych na rynku krajowym (rozdział 75703), 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na uaktualnienie 

dokumentacji obwodnicy Opatowa o 5.000 tys. zł; 

 

M. Martynowskiego 
 

64)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 20.000 tys. zł z tytułu obsługi 

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 

finansowych na rynku krajowym (rozdział 75703), 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na budowę 

obwodnicy Wąchocka wzdłuż drogi 42 o 20.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
K. Słonia, 
M. Gila, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
 

65)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 20.000 tys. zł z tytułu obsługi 

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 

finansowych na rynku krajowym (rozdział 75703), 

b) z w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na drogę nr 79 – 

Lwowska BIS i remont starego mostu w Sandomierzu o 20.000 tys. 

zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
K. Słonia, 
M. Gila, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
 

66)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie 

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich..., 

zmniejsza się wydatki o kwotę 25.500 tys. zł,  

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Środki na 

oddłużenie szpitali powiatowych w województwie świętokrzyskim” 

z kwotą dotacji i subwencji 25.500  tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
K. Słonia, 
M. Gila, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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67)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie 

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich..,. 

zmniejsza się wydatki o kwotę 100 tys. zł,  

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Środki na 

świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji 

ekonomicznej z terenów wiejskich i małomiasteczkowych w 

województwie świętokrzyskim” z kwotą dotacji i subwencji 100 tys. 

zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
K. Słonia, 
M. Gila, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
 

68)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703) o 100.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Projekt i budowa 

II linii metra: odcinek centralny; od stacji „Rondo Daszyńskiego” do 

stacji „Dworzec Wileński” z kwotą wydatków majątkowych 100.000 

tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
H. Górskiego, 
J. Jackowskiego, 
M. Martynowskiego 

69)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703)  o 30.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 70, zwiększa się wydatki 

majątkowe na budowę dróg powiatowych w województwie 

podlaskim o kwotę 30.000 tys. zł. 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Paszkowskiego, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

70)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o 30.000 tys. zł, 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
P. Błaszczyka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011) 

zwiększa się dotacje i subwencje na budowę drogi ekspresowej S14 

– Zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 1 w 

miejscowości Słowik do węzła Lublinek w ramach zadania 

„Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z 

obwodnicą Pabianic” o 30.000 tys. zł; 

 

71)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703) o kwotę 10.000 tys. zł, 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011) 

zwiększa się wydatki bieżące na projekt i I etap budowy drogi 

krajowej 74 Łódź – Kielce o 10.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
P. Błaszczyka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

72)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8– Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o kwotę 10.000 tys. zł,  

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się dotacje i subwencje na prace projektowe i I etap 

budowy drogi 91 z uwzględnieniem obwodnic Rosprzy, Niechcic i 

Kamieńska o 10.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
P. Błaszczyka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

73)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o 8.000 tys. zł, 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące na budowę kładki dla pieszych w ciągu 

DK nr 7 w miejscowości Gaj (gm. Mogilany) w kilometrze ok. 677–

480 o 8.000 tys. zł; 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Pęka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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74)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o 100 tys. zł, 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące na  opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej oraz koncepcji przejścia podziemnego dla 

pieszych w ciągu DK nr 7 w kilometrze ok. 675–430 w 

miejscowości Libertów (gm. Mogilany) o 100 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Pęka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

75)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o 12.000 tys. zł,  

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące na realizację przebudowy i 

modernizacji DK nr 94 w miejscowościach: Gotkowice i 

Jerzmanowice oraz II etap w miejscowości Przeginia (gm. 

Jerzmanowice–Przeginia) o kwotą 12.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Pęka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

76)  w załączniku nr 2: 

a) w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, 

zwiększa się dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego 

o 9.000 tys. zł. 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Budowa 

skrzyżowania dwupoziomowego w miejscowości Kołbiel w ciągu 

dróg krajowych nr 50 i 17” w celu wykonania prac projektowych i 

wykupu gruntów z kwotą na wydatki majątkowe 9.000 tys. zł; 

 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
W. Kraski, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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77)  w załączniku nr 2: 

a) w części 81 – Rezerwa ogólna zmniejsza się wydatki bieżące o 2.000 

tys. zł; 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Budowa 

obwodnicy północnej w Krasnymstawie polegającej na 

przygotowaniu dokumentacji technicznej w obrębie ulic: Kościuszki 

od ul. Szkolnej, Gawryłowa – Nieczaja wraz z mostem przez rzekę 

Wieprz” z kwotą na wydatki bieżące 2.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
J. Chróścikowskiego, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

78)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich...,  zmniejsza się 

wydatki o kwotę 3.000 tys. zł, 

b) w części 85/06  Budżet województwa lubelskiego, zwiększa się 

dotacje i subwencje na zakup szynobusów na trasie Terespol – 

Siedlce – Warszawa o 3.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

79)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich,  zmniejsza się 

wydatki o kwotę 1.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Prace 

przygotowawcze do uruchomienia przejścia granicznego Zbereże – 

Adamczuki” z kwotą na wydatki majątkowe 1.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

80)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703) o 100.000 tys. zł;  

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 27 – Środki na realizację 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

zwiększa się dotacje i subwencje o kwotę 100.000 tys. zł; 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
B. Paszkowskiego, 
P. Błaszczyka, 
G. Czeleja, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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81)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich...,  zmniejsza się 

wydatki o 10.000 tys. zł, 

b) w części 46 Zdrowie, szpitale ogólne (rozdział 85111), zwiększa się 

dotacje i subwencje na budowę Ośrodka Diagnostyki i Leczenia 

Chorób Populacyjnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

(przygotowanie docelowej dokumentacji branżowej, nadzór 

inwestorski oraz wykonanie części prac budowlano–

konstrukcyjnych) o 10.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
J.Chróścikowskiego, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

82)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703)  o 5.000 tys. zł, 

b) części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Rozbudowa Domu 

Opieki dla Seniorów w Skierniewicach, Osiedle Widok” z kwotą 

wydatków majątkowych 5.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
G. Wojciechowskiego, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

83)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejsza się 

wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi 

zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji 

zagranicznych (rozdział 75701) o 5.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „Przebudowa 

stadionu sportowego Lechia Tomaszów Mazowiecki” z kwotą 

wydatków bieżących 5.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
G. Wojciechowskiego, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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84)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejsza się 

wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi 

zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji 

zagranicznych (rozdział 75701) o 6.000 tys. zł, 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki majątkowe na budowę obwodnic Kolbuszowa i 

Nowa Dęba w ciągu drogi krajowej nr 9 o 6.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
A. Matusiewicza, 
J. Sagatowskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

85)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703) o 6.000 tys. zł, 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki majątkowe na budowę obwodnic Niska i 

Stalowej Woli w ciągu drogi krajowej nr 77 o 6.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
A. Zając, 
Z. Pupy, 
A. Matusiewicza, 
J. Sagatowskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

86)  w załączniku nr 13: 

a) w tabeli 9 – Plan finansowy Funduszu Pracy w części B lp. IV , 

zmniejsza się stan funduszu na koniec roku o 1.000.000 tys. zł,  

b) w tabeli 9 – Plan finansowy Funduszu Pracy w części B w Lp. III 

dodaje się poz. … – „Narodowy Program Zatrudnienia” z kwotą 

1.000.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
P. Błaszczyka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

87)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o kwotę 3.000 tys. zł, 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące na  opracowanie dokumentacji 

projektowej dla obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK nr 79 o 3.000 

tys. zł; 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Pęka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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88)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703) o 50.000 tys. zł,  

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa  się wydatki bieżące na rozpoczęcie i kontynuację prac 

projektowych i modernizacyjnych dotyczących budowy mostu w 

Nowym Sączu oraz obwodnic Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego 

Sącza, Grybowa i Gorlic w ciągu drogi krajowej nr 28, budowę 

pasów wolnego ruchu, prace projektowe drogi ekspresowej Brzesko 

– Nowy Sącz. Modernizacja i budowę pasów wolnego ruchu na 

drodze krajowej 75 Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka oraz wykup 

gruntów pod przebudowę drogi krajowej S7 Rabka – Nowy Targ o 

50.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Pęka, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

89)   w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o 15.000 tys. zł, 

b) w części 39 – Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące na rozbudowę drogi i przebudowę 

skrzyżowania ulic Leyka i Wileńskiej w Szczytnie dł. 1,1 km droga 

53 o 15.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
R. Mamątowa, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

90)  w załączniku nr 2:  

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o 5.400 tys. zł, 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące na przebudowę skrzyżowania (rondo) 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
R. Mamątowa, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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w Węgorzewie w ciągu drogi 63 (woj. warmińsko–mazurskie) o 

5.400 tys. zł; 

 

91)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o 6.200 tys. zł, 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące na przebudowę skrzyżowania (rondo) 

w Rozogach, skrzyżowanie dróg 53 i 59 dł. 0,585 km (woj. 

warmińsko–mazurskie) o 6.200 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
R. Mamątowa, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

92)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o 1.550 tys. zł, 

b) w części 39 – Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące na budowę ciągu pieszego z kładką dla 

pieszych w miejscowości Szczęsne dł. 0,52 km, droga 53 (woj. 

warmińsko–mazurskie) o 1.550 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
R. Mamątowa, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

93)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o 1.100 tys. zł,  

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące na budowę i remont chodnika we wsi 

Grom powiat Szczytno w ciągu drogi 53 dł. 1,345 km (woj. 

warmińsko–mazurskie) o 1.100 tys. zł; 

 

 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
R. Mamątowa, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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94)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich..., zmniejsza się 

wydatki o kwotę 550 tys. zł, 

b) w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), 

zwiększa się wydatki bieżące na budowę i remont chodników w 

ciągu ulicy Olsztyńskiej w Mrągowie, droga nr 16, dł. 220 m (woj. 

warmińsko–mazurskie) o kwotę 550 tys. zł,; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
R. Mamątowa, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

95)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu krajowego, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 

rynku krajowym (rozdział 75703)  o 300.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – „: „Budowa 

obwodnic m.in. Skierniewic, Tomaszowa Lubelskiego, Opatowa, 

Wąchocka, Płocka, Koła, Chełma, Bełchatowa, Kędzierzyna – 

Koźla, Niemodlina, Strzelec Opolskich, północna obwodnica 

Krakowa, Łapczycy, Oławy, Zawiercia na odcinku Poręba – 

Żerkowice, Częstochowy, wykup gruntów pod obwodnicę północnej 

Aglomeracji Trójmiejskiej, łącznik autostradowy w Bochni” z kwotą 

wydatków majątkowych   300.000 tys. zł; 

 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 

96)  w załączniku nr 2: 

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejsza się 

wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi 

zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji 

zagranicznych (rozdział 75701) o 20.000 tys. zł, 

b) w części 85 Budżety wojewodów (rozdział 85295), zwiększa się 

wydatki na dotacje i subwencje ogółem na tworzenie, 

odbudowywanie i podtrzymywanie działalności środowiskowych 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

ubogich o 20.000 tys. zł; 

Poprawka 
senatorów: 
H. Ciocha, 
B. Gosiewskiej, 
G. Biereckiego, 
M. Martynowskiego 
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97)  w załączniku nr 10: 

a) programy: „Kulura+”, Budowa kompleksu Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku oraz Budowa Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku otrzymują brzmienie: 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez komisję 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kultura + 
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Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe 

  
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą 

  Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą 

24 
Narodowy Instytut 

Audiowizualny 
  

Program/Działanie: 
Program Wieloletni 
"Kultura +" - 
Priorytet 
"Digitalizacja" 

Poszerzanie i 
ułatwianie dostępu do 
cyfrowych zasobów 
polskiego dziedzictwa 
kulturowego za 
pośrednictwem 
Internetu 
mieszkańcom Polski, 
zwłaszcza wsi i 
małych miast 

Liczba 
wykonanych 
skanów 
(narastająco) 

5 226 254 
[2012] 12 207 778 16 228 966 - 2011-2015 369 761 79 745 31 850 17 850 14 000 - 

  
Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury 

  Podzadanie 9.3.2. Utrzymanie, modernizacja i wyposażanie obiektów     

24 
Instytut Książki   

Program/ 
Działanie: 
Program Wieloletni 
"Kultura +" - 
Priorytet "Biblioteka 
+. Infrastruktura 
Bibliotek" 

Wzmocnienie 
potencjału i roli 
gminnych bibliotek 
publicznych 

Liczba oddanych 
do użytku obiektów 
bibliotecznych po 
budowie lub 
remoncie 
(narastająco) 

34 
[2012] 162 206 - 

2011-2015 369 761 

228 511 102 251 71 251 31 000 - 

24 
Narodowy Instytut 

Audiowizualny 
  

Program/ 
Działanie: 
Program Wieloletni 
"Kultura +" - 
Priorytet 
"Digitalizacja" 

Poszerzanie i 
ułatwianie dostępu do 
cyfrowych zasobów 
polskiego dziedzictwa 
kulturowego za 
pośrednictwem 
Internetu 
mieszkańcom Polski, 
zwłaszcza wsi i 
małych miast 

Liczba 
stworzonych 
pracowni 
digitalizacyjnych 
(narastająco) 

17,35 
[2012] 29 33 - 61 505 13 500 7 500 6 000 - 

Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2014 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10 922     

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe     

  
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą         

  Podzadanie 9.1.4.W Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków 

24 
Muzeum Józefa 

Piłsudskiego 
w Sulejówku 

  

Program/ 
Działanie: 
"Budowa kompleksu 
Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w 
Sulejówku" 

Stworzenie obiektu 
kultury 
umacniającego naszą 
tożsamość narodową, 
upowszechniającego 
wiedzę o dziejach 
ojczystych i 
uchronienie przed 
zniszczeniami 
"Enklawy 
historycznej", 
bezcennego z 
historycznego punktu 
widzenia fragmentu 
naszego narodowego 
dziedzictwa 

Rewaloryzacja  i 
adaptacja 
obiektów 
zabytkowych  w m2  

827 
[2012] 827 827 827 2012-2017 168 795 15 639 15 005 1 280 5 817 5 665 

  
Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury 

  Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów  

24 
Muzeum Józefa 

Piłsudskiego 
w Sulejówku 

  

Program/ 
Działanie: 
"Budowa kompleksu 
Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w 
Sulejówku" 

Stworzenie obiektu 
kultury 
umacniającego naszą 
tożsamość narodową, 
upowszechniającego 
wiedzę o dziejach 
ojczystych i 
uchronienie przed 
zniszceniami 
"Enklawy 
historycznej", 
bezcennego z 
historycznego punktu 
widzenia fragmentu 
naszego narodowego 
dziedzictwa 

Powierzchnia 
budowanych 
obiektów w m2  

5 000 
[2012] 5 000 5 000 5 000 2012-2017 168 795 153 156 148 671 9 642 35 980 50 385 

Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
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Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe         

  
Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury 

  Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów  

24 
Muzeum II Wojny 

Światowej w 
Gdańsku 

  

Program/ 
Działanie: 
"Budowa Muzeum II 
Wojny Światowej w 
Gdańsku" 

Stworzenie 
nowoczesnego 
muzeum, w którym 
opowiedziana 
zostanie historia 
wojny we wszystkich 
jej aspektach 

Powierzchnia 
budowanych 
obiektów w m2  

23 000 
[2012] 23 000 23 000 - 2011-2015 358 432 358 432 259 013 116 316 142 697 - 
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 b) przed Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

dodaje się program Udział Polski w Programie ramowym na rzecz 

konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2014 w brzmieniu: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2014 
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Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju 

  

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki 

  Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw 

20 
Polska Agencja 

Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

  

Program/ 
Działanie: 
"Udział Polski w 
Programie ramowym 
na rzecz 
konkurencyjności i 
innowacji w latach 
2008-2014 

Zapewnienie jak 
najszerszego udziału 
polskich instytucji i 
podmiotów w unijnym 
Programie ramowym 
na rzecz konkurencji i 
innowacji, którego 
celem jest 
promowanie 
konkurencyjności 
europejskich 
przedsiębiorstw 

Liczba odbiorców 
usług 
świadczonych 
przez instytucje 
wspierane w 
ramach Programu 

10 000 
[2012] 20 000 - - 2008-2014 145 950 145 950 8 250 8 250 - - 

 

 c) po Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych - Etap II 

Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój dodaje się programy: Budowa 

falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu, 

Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz Wieloletni 

program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w 

brzmieniu: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu 

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2014 roku                                                                                                                                                                                                                                                                               111 138     

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa 

  
19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej 

  19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej 

83 
Urząd Morski 
w Szczecinie 

  

Program/ 
Działanie:  
"Budowa falochronu 
osłonowego dla 
portu zewnętrznego 
w Świnoujściu" 

Zapewnienie osłony 
dla portu 
zewnętrznego w 
Świnoujściu 

Długość 
dostosowanego 
podejściowego 
toru wodnego do 
Świnoujścia (w 
km) 

0 
[2012] 34,8 - - 2008-2014 1 016 

754 1 016 754 111 138 111 138 - - 

Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego 

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2014 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     15 320     

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka 

  
21.3. W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego 

  21.3.1. W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt 

83 
Państwowy 

Instytut 
Weterynaryjny - 

Państwowy 
Instytut Badawczy 

w Puławach 

  

Program/ 
Działanie:  
"Ochrona zdrowia 
zwierząt i zdrowia 
publicznego" 

Zapewnienie 
aktualnych informacji 
dotyczących 
występowania w 
Polsce 
najgroźniejszych dla 
ludzi odzwierzęcych 
czynników 
chorobotwórczych 

Liczba 
przeszkolonych 
osób 

1 308 
[2012] 1 245 1 245 1 245 2014-2018 77 050 77 050 77 050 15 320 15 423 15 431 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2014 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   550 000     

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

  

Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna 

  Podzadanie 13.1.1.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
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83 
Wojewodowie 

Program: 
"Wieloletni program 
wspierania 
finansowego gmin w 
zakresie dożywiania 
"Pomoc Państwa w 
zakresie 
dożywiania" na lata 
2014-2020" 

Zapewnienie pomocy 
w zakresie 
dożywiania osobom i 
rodzinom 
pozbawionym posiłku, 
w szczególności 
dzieciom, osobom 
samotnym, w 
podeszłym wieku, 
chorym lub 
niepełnosprawnym 

Liczba osób 
objętych 
dożywianiem (w 
mln) 

1,9 
[2012] 2 2 2 2014-2020 5 425 

0003) 5 425 0003) 3 850 000 200 000 200 000 200 000 

 

 d) po Programie Budowy Dróg Krajowych 2011-2015 dodaje się 

Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 w 

brzmieniu: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2014 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                    16 618     

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa 

  
Zadanie 19.2. W Transport kolejowy 

  Podzadanie 19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową 

39 
PKP PLK S.A. 

  

Program: 
"Wieloletni Program 
Inwestycji 
Kolejowych do roku 
2015" 

Zwiększenie 
dostępności i 
poprawa jakości 
transportu 
kolejowego 

Długość 
przebudowanych 
linii kolejowych (w 
km toru) 

616,9 
[2012] 1 421,9 774,3 - 2013-

2015 
24 925 

754 24 925 754 20 884 170 8 337 223 12 546 947 - 

 

 e) przypisy otrzymują brzmienie:  

1) Nakłady do poniesienia po 2013 r. obejmują kwotę 12.041 tys. zł. Kwota nie została uwzględniona w kolumnach 13-15. 

2) Nakłady do poniesienia po 2013 r. obejmują kwotę 6.000 tys. zł. Kwota nie została uwzględniona w kolumnach 13-15. 

3) Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) wg szacunków MPiPS  

4) Dodatkowe środki na realizację zadań ujętych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przewidziano w rezerwie celowej 

5) Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych lata realizacji to 2011-2015. Natomiast inwestycje rozpoczęte w ramach Programu będą kontynuowane w latach następnych. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


