
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 18 lutego 2016 r. Druk nr 76 Z 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 17 lutego 2016 r. nad ustawą  

budżetową na rok 2016 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-4, 13, 50-60, 84, 85, 92 i 98. 

 
 

Ponadto komisja informuje, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Jan Rulewski dokonał zmiany treści 
swojego wniosku (pkt 157 zestawienia wniosków), 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali: 
- senator Antoni Szymański (pkt 79 zestawienia wniosków), 
- senatorowie: Bogdan Borusewicz, Kazimierz Kleina i Leszek Czarnobaj (pkt 147 

zestawienia wniosków), 
- senator Jan Rulewski (pkt 159 zestawienia wniosków). 

 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Budżetu i Finansów Publicznych 
   (-) Grzegorz Bierecki 
 
 
 

andrusz
1802



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

do ustawy budżetowej na rok 2016 

 

1)  

 

a) w art. 1 zmniejsza się limit wydatków organów i jednostek o 2.501 

tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75101 – Urzędy 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 

2.501 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe w poz. 82 – Zapewnienie siedzib 

wraz z dostosowaniem do potrzeb jednostek prokuratury oraz 

Krajowej Rady Sądownictwa, zmniejsza się wydatki majątkowe 

o 2.501 tys. zł; 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 

2)  a) w załączniku nr 2: 

– w części 30 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się dotacje 

i subwencje o 2.000 tys. zł, 

– w części 45 Sprawy zagraniczne w rozdziale 75095 – Pozostała 

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

b) w załączniku nr 8 w tabeli 2: 

– w części 30 Oświata i wychowanie dodaje się poz. 1a w 

brzmieniu: 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 

1 2 3 4 5 6 

 801 80146 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 1a 2 000 

 

 – w części 45 Sprawy zagraniczne w rozdziale 75095, zmniejsza się 

kwotę dotacji o 2.000 tys. zł;  
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3)  w załączniku nr 11 w tabeli 6 w Planie finansowym Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

a) w części A w lp. III Koszty ogółem w pkt 2 w kol. 2 tiret pierwsze 

otrzymuje brzmienie: 

„– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

i częściowa spłata kapitału kredytów”, 

b) w części B w lp. III Wydatki w pkt 3.1 w kol. 2 tiret otrzymuje 

brzmienie: 

„– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

i częściowa spłata kapitału kredytów”; 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 

4)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 1.650 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 06 Trybunał Konstytucyjny w rozdziale 75102 – 

Naczelne organy sądownictwa, zwiększa się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 580 tys. zł oraz w rozdziale 75312 – 

Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia 

rodzinne, zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 

1.070 tys. zł, 

– w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa 

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 1.650 tys. zł; 

Poprawka  
mniejszości KBFP 
poparta przez  
komisję 

5)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 3.300 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– 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 3.300 tys. zł, 

– w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa 

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

Poprawka  
mniejszości KBFP 
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jednostek budżetowych o 3.300 tys. zł; 

6)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 60.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 54 – Środki dla województw na 

dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, 

ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, zwiększa się dotacje i 

subwencje o 60.000 tys. zł; 

Poprawka  
mniejszości KBFP 

7)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 200.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 70 – Program rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 200.000 tys. zł; 

Poprawka  
mniejszości KBFP 

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

a) w poz. 17 – Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze 

ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. 

zł, 

b) w poz. 37 – Finasowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży, 

zwiększa się dotacje i subwencje o 1.000 tys. zł; 

Poprawka  
mniejszości KBFP 

9)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

Poprawka  
sen. J. Zająca 
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zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł (z przeznaczeniem 

na modernizację drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełm, ul. 

Rejowiecka i Rampa Brzeska), 

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

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich …, 

zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem środków 

Unii Europejskiej o 30.000 tys. zł; 

10)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa Długu Skarbu Państwa rozdział 75703 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 150.000 tys. zł, 

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

rewitalizacyjny dla miasta Łodzi z kwotą wydatków majątkowych 

jednostek budżetowych 150.000 tys. zł; 

Poprawka sen.  
R. Bonisławskiego 

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

a) dodaje się poz. … – Dofinansowanie zadaszenia toru łyżwiarskiego 

Stegny w Warszawie z kwotą wydatków majątkowych jednostek 

budżetowych 60.000 tys. zł, 

b) w poz. 49 – Utrzymywanie rezultatów niektórych projektów 

realizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy 

informatyczne, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 60.000 tys. zł; 

Poprawka sen.  
R. Bonisławskiego 

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

a) w poz. 17 – Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze 

ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 660 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Pomoc w zaproszeniu i pobycie na Światowych 

Dniach Młodzieży osób pochodzących z terenów objętych 

Poprawka senatorów: 
K. Kleiny, 
J. Rulewskiego 
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konfliktami zbrojnymi i pochodzących z rodzin uchodźców, z kwotą 

wydatków bieżących jednostek budżetowych 660 tys. zł. 

13)  w załączniku nr 2 w części 07 Najwyższa Izba Kontroli w rozdziale 

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 

3.419 tys. zł oraz zmniejsza się o tę kwotę wydatki majątkowe; 

Poprawka 
sen. G. Biereckiego 
sen. K. Kleiny 
poparta przez  
komisję 

14)  

 

a) w art. 1: 

– w ust. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu 

państwa o 5.000.000 tys. zł, 

–  w ust. 4 zmniejsza się deficyt budżetu państwa o 5.000.000 tys. 

zł, 

b) w załączniku nr 1: 

– zwiększa się wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego o 

5.000.000 tys. zł, 

– w części 77 w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się plan 

na rok 2016 o 5.000.000 tys. zł; 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 

15)  w załączniku nr 2: 

a) w części 43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i 

etniczne w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, 

zwiększa się dotacje i subwencje o 1.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 17 – Środki na finansowanie 

przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań 

dotyczących wyborów i referendów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł; 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 

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

a) w poz. 17 – Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze 

Poprawka senatorów: 
S. Rybickiego, 
K. Kleiny 
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ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. 

zł, 

b) dodaje się poz. … – Wykup nieruchomości pod drogę ekspresową nr 

6 na odcinku od Trójmiasta do Słupska, z kwotą wydatków 

majątkowych 10.000 tys. zł; 

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

się dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych o 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 

bieżących w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011) na rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z budową 

obwodnicy Mszany Dolnej i Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28; 

Poprawka senatorów: 
J. Hamerskiego, 
S. Koguta 

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

się dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych o 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 

bieżących w części 39 Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011) na rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z budową 

drogi krajowej nr 47 na odcinku Rabka – Nowy Targ; 

Poprawka senatorów: 
J. Hamerskiego, 
S. Koguta 

19)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

zwiększa się wydatki majątkowe o 300.000 tys. zł (z przeznaczeniem 

na modernizację drogi krajowej nr 3 poprzez budowę trzecich 

wolnych pasów ruchu na odcinku Jelenia Góra – Bolków), 

b) w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 300.000 tys. zł; 

 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 
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20)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa, 

zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł (z przeznaczeniem 

na modernizację linii kolejowej nr 274 Jelenia Góra – Wrocław; 

dokumentacja na skrócenie trasy przejazdu), 

b) w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 30.000 tys. zł; 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 

21)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 30.000 tys. zł, 

b) w części 85/02 Województwo dolnośląskie w rozdziale 92120 – 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dodaje się wydatki 

majątkowe z kwotą 30.000 tys. zł; 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 

22)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. 

zł (z przeznaczeniem na budowę obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 

30 – Pasiecznika, Chmielenia i Biedrzychowic), 

b) w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 20.000 tys. zł; 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 

23)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 
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zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł (z przeznaczeniem 

na budowę chodników przy drodze krajowej nr 3 w Piechocicach i 

Wojcieszycach k. Jeleniej Góry), 

b) w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 10.000 tys. zł; 

24)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł (z przeznaczeniem 

na budowę obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 – 

opracowanie dokumentacji), 

b) w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 1.000 tys. zł; 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 

25)  w załączniku nr 2: 

a) w części 18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne oraz mieszkalnictwo w rozdziale 70095 – Pozostała 

działalność dodaje się wydatki majątkowe z kwotą 150.000 tys. zł (z 

przeznaczeniem na rewitalizację dzielnic Wałbrzycha – 

zdegradowanych terenów pokopalnianych), 

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

realizowanych z udziałem środków europejskich…, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 

o 150.000 tys. zł; 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 

26)  w załączniku nr 2: 

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

92195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 
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129.715 tys. zł (z przeznaczeniem na budowę Centrum Kultury w 

Wałbrzychu), 

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

realizowanych z udziałem środków europejskich…, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 

o 129.715 tys. zł; 

27)  w załączniku nr 2: 

a) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85112 – Szpitale kliniczne, 

zwiększa się wydatki majątkowe o 3.500 tys. zł (z przeznaczeniem 

na rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 

budynek C – Ponadregionalne Centrum Onkologii Dorosłych i 

Pediatrii), 

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

realizowanych z udziałem środków europejskich…, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 

o 3.500 tys. zł; 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 

28)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł (z przeznaczeniem 

na budowę obejścia południowo-zachodniego miasta Świdnicy w 

ciągu drogi krajowej nr 35; zmiana projektu), 

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

realizowanych z udziałem środków europejskich…, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 

o 3.000 tys. zł; 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 

29)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 50.000 tys. 

zł (z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Oławy), 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 
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b) w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 50.000 tys. zł; 

30)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł 

(z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Głogowa wraz z 

przeprawą mostową w ciągu drogi krajowej nr 12 – dokumentacja i 

wykup gruntów), 

b) w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 2.000 tys. zł; 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 

31)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł 

(z przeznaczeniem na realizację prac projektowych związanych z 

przebudową drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki – 

Autostrada A4 wraz z przywróceniem zjazdu na autostradę A4), 

b) w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 2.000 tys. zł; 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 

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

a) poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem 

środków europejskich…, zmniejsza się współfinansowanie 

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 20.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Renowacja wnętrz katedry św. Stanisława i św. 

Poprawka senatorów: 
B. Zdrojewskiej, 
J. Dudy, 
W. Kiliana 
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Wacława w Świdnicy Śląskiej, z kwotą dotacji i subwencji 20.000 

tys. zł; 

33)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 250.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek... (dział 756) 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę północnej 

obwodnicy Krakowa; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

34)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 100.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek... (dział 756)  

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę mostu na rzece 

Dunajec w ciągu drogi krajowej nr 28 w Nowym Sączu i budowę 

obwodnicy Nowego Sącza; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

35)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 100.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek... (dział 756) 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy 

Dąbrowy Tarnowskiej i modernizację drogi krajowej nr 73 Kielce – 

Tarnów; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

36)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 100.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek... (dział 756) 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę drogi krajowej 

nr 28 wraz z budową obwodnic Limanowej, Grybowa i Gorlic; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 
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37)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 20.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek... (dział 756) 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy 

Zabierzów (wydatki bieżące); 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

38)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 20.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek... (dział 756) 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy 

Skawiny; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

39)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 20.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek... (dział 756) 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy Zatora; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

40)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 300.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek... (dział 756) 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na zakup gruntów i budowę 

drogi ekspresowej S-1 Mysłowice - Bielsko Biała wraz z obwodnicą 

Oświęcimia; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

41)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 5.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek... (dział 756)  

Poprawka  
sen. B. Klicha 
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z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na prace projektowe Beskidzka 

Droga Integracyjna Bielsko-Biała – Kraków; 

42)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 50.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek... (dział 756)  

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę drogi krajowej (GP) 

nr 47 Rdzawka - Nowy Targ; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

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

zwiększyć dochody o kwotę 45.000 tys. zł od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek… (dział 756) 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na prace projektowe i 

przebudowę drogi krajowej 75 Brzesko – Nowy Sącz; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

44)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 2.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek... (dział 756) 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę drogi krajowej 

nr 94 Olkusz – Kraków; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

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

realizowanych z udziałem środków europejskich … zmniejszyć 

wydatki o kwotę 30.000 tys. zł,  

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 

– Transport na drogi publiczne krajowe (rozdział 60011) na budowę 

Beskidzkiej Drogi Integracyjnej Bielsko-Biała - Kraków dokumentacja, 

wykup gruntów; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 
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46)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 200.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek... (dział 756) 

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w części 83 - Rezerwy 

celowe, poz. 45 - Dofinansowanie zadań własnych samorządu 

terytorialnego na przebudowę drogi krajowej nr 79 w Krakowie ul. 

Igołomska; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

47)  w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o 

kwotę 10.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji 

finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym (rozdz. 75703), z 

przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 01 - 

Kancelaria Prezydenta RP na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji 

Zabytków Krakowa; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

48)  w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o 

kwotę 10.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji 

finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych (rozdz. 75701), 

na zwiększenie wydatków w części 42 - Sprawy wewnętrzne na 

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (rozdz. 75415) z 

przeznaczeniem na ratownictwo górskie dla GOPR i TOPR (wydatki 

bieżące); 

Poprawka  
sen. B. Klicha 

49)  w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o 

kwotę 70.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji 

finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym (rozdz. 75703), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy 

celowe, poz. 4 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych ... na dokończenie budowy zbiornika Świnna Poręba; 

Poprawka  
sen. B. Klicha 
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50)  

 

a) w art. 1 zmniejsza się limit wydatków organów i jednostek o 

5.477 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 

Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu  w rozdziale 75101 – 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące o 1.865 tys. zł 

oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.200 tys. zł, oraz 

w rozdziale 75112 – Jednostki Podległe Instytutowi Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 

Polskiemu, zwiększa się wydatki bieżące o 2.412 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe w poz. 82 – Zapewnienie siedzib 

wraz z dostosowaniem do potrzeb jednostek prokuratury oraz 

Krajowej Rady Sądownictwa, zmniejsza się wydatki majątkowe o 

5.477 tys. zł; 

Poprawka  
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 

51)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe, w poz. 34  w kol. 4 

treść rezerwy otrzymuje brzmienie: „Środki na realizację ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz 

na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia 

społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla 

opiekunów”; 

Poprawka  
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 

52)  w załączniku nr 2: 

a) w części 43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i 

etniczne w rozdziale 75822 – Fundusz Kościelny, zwiększa dotacje i 

subwencje  o 8.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 17 – Środki na finansowanie 

przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań 

Poprawka  
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 
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dotyczących wyborów i referendów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 8.000 tys. zł; 

53)  

 

a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 1.252 

tys. zł, 

b) w art. 17 w pkt 2 zwiększa się środki na wynagrodzenia o 1.046 tys. 

zł, 

c) w załączniku nr 2: 

– w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w rozdziale 

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 1.252 tys. zł, 

– w części 25 Kultura fizyczna w rozdziale 75001 – Urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.252 tys. 

zł, 

d) w załączniku 6 w tabeli Wyszczególnienie (członkowie korpusu 

służby cywilnej) w części 25 Kultura fizyczna w dziale 750 – 

Administracja publiczna w kol. 3, zwiększa się wynagrodzenia o 

1.046 tys. zł; 

Poprawka  
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 

54)  

 

a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 452 tys. 

zł, 

b) w art. 17 w pkt 2 zwiększa się środki na wynagrodzenia o 377 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2: 

– w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w rozdziale 

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 452 tys. zł, 

– w części 40 Turystyka w rozdziale w rozdziale 75001 – Urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 

452 tys. zł, 

Poprawka  
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 
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d) w załączniku nr 6 w tabeli Wyszczególnienie (członkowie korpusu 

służby cywilnej) w części 40 Turystyka w dziale 750 – 

Administracja publiczna w kol. 3, zwiększa się wynagrodzenia o 377 

tys. zł; 

55)  

 

a) w załączniku nr 2 w części 11 Krajowe Biuro Wyborcze w rozdziale 

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa, zmniejsza się dotacje i subwencje o 3.705 tys. zł 

oraz zwiększa się o tę kwotę wydatki bieżące jednostek 

budżetowych, 

b) w załączniku nr 7 w tabeli 1 – Gminy w części 11 Krajowe Biuro 

Wyborcze, zmniejsza się plan na 2016 r. o 3.705 tys. zł, 

c) w załączniku nr 8 w tabeli 2 w części 11 Krajowe Biuro Wyborcze w 

rozdziale 75195, zmniejsza się kwotę dotacji o 3.705 tys. zł; 

Poprawka  
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 

56)  

 

a) w art. 1 zmniejsza się limit wydatków organów i jednostek o 5.395 

tys. zł 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 12 Państwowa Inspekcja Pracy w rozdziale 75101 – 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 5.395 tys. zł, 

– w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa 

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 5.395 tys. zł; 

Poprawka  
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 

57)  a) w art. 17 w pkt 2 zmniejsza się środki na wynagrodzenia o 101 tys. 

zł, 

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

– w rozdziale 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego, zwiększa 

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 120 tys. zł, 

– w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki 

Poprawka  
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 
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bieżące jednostek budżetowych o 120 tys. zł, 

c) w załączniku 6 w części 85/12 Województwo małopolskie: 

– w tabeli Wyszczególnienie (osoby nieobjęte mnożnikowymi 

systemami wynagrodzeń) w dziale 600 – Transport i łączność w 

kol. 3, zwiększa się wynagrodzenia o 101 tys. zł, 

– w tabeli Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) 

w dziale 750 – Administracja publiczna w kol. 3, zmniejsza się  

wynagrodzenia o 101 tys. zł; 

58)  a) w załączniku nr 2: 

– w części 83 Rezerwy celowe w poz. 82 w kol. 4 treść rezerwy 

otrzymuje brzmienie: „Zapewnienie siedzib wraz 

z dostosowaniem do potrzeb jednostek prokuratury” oraz 

zmniejsza się wydatki majątkowe o 35.300 tys. zł, 

– w części 88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w 

rozdziale 75302 – Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku 

oraz uposażenia rodzinne, zwiększa się świadczenia na rzecz osób 

fizycznych o 10.500 tys. zł, oraz w rozdziale 75505 – Jednostki 

powszechne prokuratury, zwiększa się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 24.800 tys. zł, 

b) w załączniku 6 w tabeli Wyszczególnienie (osoby nieobjęte 

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w części 88 

Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w dziale 755 – 

Wymiar sprawiedliwości w kol. 3, zwiększa się wynagrodzenia o 

13.000 tys. zł, 

Poprawka  
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 

59)  w załączniku nr 2: 

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 82 – Zapewnienie siedzib wraz 

z dostosowaniem do potrzeb jednostek prokuratury oraz Krajowej 

Rady Sądownictwa, zmniejsza się wydatki majątkowe o 3.000 tys. 

zł, 

b) w części 83 dodaje się poz. … – Remont i adaptacja zabytkowych 

Poprawka  
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 
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budynków pokoszarowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, z kwotą dotacji i 

subwencji 3.000 tys. zł. 

60)  

 

a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 100 tys. 

zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w rozdziale 

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 100 tys. zł, 

– w części 83 dodaje się poz. … – Konkurs na projekt pomnika 

Stanisława Pyjasa w Krakowie w roku poprzedzającym 40 

rocznicę jego śmierci, z kwotą wydatków bieżących jednostek 

budżetowych 100 tys. zł; 

Poprawka  
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 

61)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... 

(dział 756) z wpłaty z zysku NBP o kwotę 400.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 83 

– Rezerwy celowe, poz. 70 – Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016–2019; 

Poprawka  
sen. P. Florka 

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

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

środków europejskich …, zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000 tys. 

zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa obwodnicy Wrześni w ciągu drogi 

krajowej nr 15 z kwotą wydatków majątkowych 6.000 tys. zł; 

Poprawka  
sen. P. Florka 

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

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

Poprawka  
sen. P. Florka 
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środków europejskich …, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.600 tys. 

zł, 

b) w poz. 70 – Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016–2019, zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 3.600 tys. zł, z przeznaczeniem na przebudowę obiektu 

mostowego w ciągu ulicy Brenardynka w Koninie; 

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

a) w poz. 17 – Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze 

ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych kwotę 16.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – 1050 rocznica Chrztu Polski – rewaloryzacja 

zabytków sakralnych Gniezna z kwotą wydatków majątkowych 

16.000 tys. zł; 

Poprawka  
sen. P. Florka 

65)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... 

(dział 756) z wpłaty z zysku NBP o kwotę 5.000.000 tys. zł z 

przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetu państwa; 

Poprawka  
sen. P. Florka 

66)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... 

(dział 756) z wpłaty z zysku NBP o kwotę 800.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji – Budowa zbiornika wodno-retencyjnego w miejscowości 

Wielowieś Klasztorna (wydatki majątkowe); 

Poprawka senatorów: 
P. Florka, 
J. Rotnickiej, 
M. Poślednika 

67)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... 

(dział 756) z podatku VAT o kwotę 15.500 tys. zł  

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

Poprawka senatorów: 
P. Florka, 
J. Rotnickiej 
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pozycji – Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w 

Poznaniu (wydatki majątkowe); 

68)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... 

(dział 756) z podatku VAT o kwotę 26.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji – Budowa drogi ekspresowej S11na odcinku Kórnik – Kępno - 

prace przygotowawcze (wydatki majątkowe); 

Poprawka senatorów: 
P. Florka, 
J. Rotnickiej 

69)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... 

(dział 756) z podatku VAT o kwotę 10.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji – Modernizacja  siedziby Orkiestry Polskiego Radia Amadeus 

w Poznaniu (wydatki majątkowe); 

Poprawka senatorów: 
P. Florka, 
J. Rotnickiej 

70)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... 

(dział 756) z podatku VAT o kwotę 10.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek 

budżetowych w części 22 – Gospodarka wodna w rozdziale 71018 

Regionalne zarządy gospodarki wodnej, na utrzymanie i eksploatacja 

urządzeń melioracji wodnych w woj. Wielkopolskim; 

Poprawka senatorów: 
P. Florka, 
J. Rotnickiej 

71)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa Długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 3.000 tys. zł, 

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

Operacyjnych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu 

Poprawka senatorów: 
P. Florka, 
J. Rotnickiej 
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Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu z kwotą wydatków 

majątkowych 3.000 tys. zł; 

72)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa Długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 1.000 tys. zł, 

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

wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii 

Farmaceutycznej UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z kwotą 

wydatków majątkowych 1.000 tys. zł; 

Poprawka senatorów: 
P. Florka, 
J. Rotnickiej 

73)  w załączniku nr 2: 

a) w części 6 Trybunał Konstytucyjny 75312 – Uposażenia sędziów w 

stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, zwiększa się wydatki na 

świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1.070 tys. zł, 

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa 75701 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu 

Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 1.070 tys. zł; 

Poprawka 
sen. M. Borowskiego 

74)  w załączniku nr 2: 

a) w części 8 Rzecznik Praw Obywatelskich 75101 – Urzędy 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 

zwiększa się wydatki bieżące o 1.200 tys. zł,  

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa 75701 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu 

Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 1.200 tys. zł; 

Z przeznaczeniem na:  

- 844 tys. zł – wymiana w kolejnych dwóch kondygnacjach 

Poprawka 
sen. M. Borowskiego 



– 23 – 

niestandardowych okien w budynku przy ul. Długiej. 

-  356 tys. zł – wymiana przestarzałego sprzętu informatycznego.  

75)  w załączniku nr 2: 

– 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 1.721 tys. zł, 

– w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa 75701 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu 

Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 1.721  tys. zł; 

Z przeznaczeniem na 5% podwyżkę wynagrodzeń oraz 4 etaty do 

Zespołu Prawa Karnego (2 etaty) oraz Krajowego Mechanizmu 

Prewencji (2 etaty). 

Poprawka 
sen. M. Borowskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76)  w załączniku nr 2: 

a) w części 8 Rzecznik Praw Obywatelskich 75101 – Urzędy 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 

zwiększa się wydatki bieżące o 500 tys. zł,  

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa 75701 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu 

Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 500 tys. zł; 

Z przeznaczeniem na remont klatki schodowej w budynku przy ul 

Solidarności 77 (dostosowanie do przepisów PPOŻ). 

Poprawka 
sen. M. Borowskiego 

77)  w załączniku nr 2: 

a) w części 8 Rzecznik Praw Obywatelskich 75101 – Urzędy 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 

zwiększa się wydatki bieżące o 163 tys. zł,  

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa 75701 – Obsługa 

Poprawka 
sen. M. Borowskiego 
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zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu 

Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 163 tys. zł; 

Z przeznaczeniem na: 

- 123 tys. zł – projekt dostosowania budynku przy ul. Długiej do 

wymogów przeciw pożarowych, 

- 40 tys. zł – modernizacja instalacji elektrycznej, 

78)  w załączniku nr 2: 

– 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 961 tys. zł, 

– w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa 75701 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu 

Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 961 tys. zł; 

Zwiększone wydatki bieżące zostaną przeznaczone  na: 

- 161 tys. zł – wymiana oświetlenia w budynku przy Al. Solidarności 

w Warszawie, 

- 800 tys. zł – wymiana dwóch kondygnacji niestandardowych okien 

w budynku przy ul. Długiej (wypaczone i nieszczelne stwarzające 

zagrożenie). 

Poprawka 
sen. M. Borowskiego 

79)  

 

Uwaga: 

Poprawka wycofana 

a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 300 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 14 Rzecznik Praw Dziecka w rozdziale 75101 – Urzędy 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 

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

– w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 72 – Środki na uzupełnienie 

wydatków związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży, 

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 

Poprawka 
sen. A. Szymańskiego 
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300 tys. zł; 

80)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o  1.520 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2:  

– w części 81 Rezerwa ogólna, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 1.520 tys. zł, 

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

Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego (spełnienie wymogów przeciwpożarowych – 

780 tys. zł, wymiana okien 740 tys. zł), z kwotą wydatków 

majątkowych 1.520 tys. zł; 

Poprawka 
senatorów: 
G. Napieralskiego, 
T. Grodzkiego 

81)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 1.150 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2:  

– w części 81 Rezerwa ogólna, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 1.150 tys. zł, 

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

Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego (prace budowlane – 170 tys. zł, modernizacja 

c.o. – 980 tys. zł), z kwotą wydatków majątkowych 1.150 tys. zł; 

Poprawka 
senatorów: 
G. Napieralskiego, 
T. Grodzkiego 

82)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 2.130 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2:  

– w części 81 Rezerwa ogólna, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 2.130 tys. zł, 

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

Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego (docieplenie ścian – 380 tys. zł, wymiana 

oświetlenia na LED – 150 tys. zł, modernizacja systemów 

klimatyzacji – 1.600 tys. zł), z kwotą wydatków majątkowych 

2.130 tys. zł; 

Poprawka 
senatorów: 
G. Napieralskiego, 
T. Grodzkiego 
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83)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 4.000 tys. zł, 

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

magnetycznego dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu, z kwotą 

wydatków majątkowych 4.000 tys. zł; 

Poprawka 
sen. G. Sztark 

84)  w załączniku nr 2: 

a) w części 20 Gospodarka w rozdziale 15095 – Pozostała działalność, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 120 tys. zł, 

b) w części 21 Gospodarka morska w rozdziale 75001 – Urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa 

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 120 tys. zł; 

Poprawka 
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 

85)  w załączniku nr 2: 

a) w części 20 Gospodarka w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych 

i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 tys. zł, 

b) w części 48 Gospodarka złożami kopalin w rozdziale 75001 – 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 tys. zł; 

Poprawka 
sen. G. Biereckiego 
poparta przez  
komisję 

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

a) w poz. 69 –Środki na uzupełnienie wydatków Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w 

tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Światowych Dni 

Młodzieży, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 

660 tys. zł,  

b) dodaje się poz. … – Pomoc przy zaproszeniu i podczas pobytu na 

Poprawka senatorów: 
J. Rulewskiego, 
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Światowych Dniach Młodzieży, młodzieży ze środowisk 

uchodźczych oraz z terenów objętych konfliktem zbrojnym na 

Ukrainie, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 

660 tys. zł; 

87)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 69 w kol. 4 treść 

rezerwy otrzymuje brzmienie: „Środki na uzupełnienie wydatków 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony 

Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Światowych 

Dni Młodzieży oraz pomoc w zaproszeniu i pobytu na Światowych 

Dniach Młodzieży młodzieży ze środowisk z terenów objętych 

konfliktami zbrojnymi i pochodzących z rodzin uchodźców”;  

Poprawka  
sen. K. Kleiny 

88)  w załączniku nr 2: 

a) w części 01 Kancelaria Prezydenta RP w rozdziale 75101 – Urzędy 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.000 tys. 

zł, 

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

80306 –Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 5.000 tys. zł (na działalność Akademii 

Sztuki w Szczecinie); 

Poprawka 
sen. T. Grodzkiego 

89)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 30.000 tys. zł, 

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

pawilonu leczenia gruźlicy i innych zakaźnych chorób płuc w 

Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w 

Szczecinie” z kwotą wydatków majątkowych 30.000 tys. zł; 

Poprawka 
sen. T. Grodzkiego 
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90)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

zwiększa się wydatki majątkowe o 160.000 tys. zł (na przebudowę 

wjazdu do miasta Szczecina od autostrady A6 do ulicy Floriana 

Krygiera), 

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

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich …, 

zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem środków 

Unii Europejskiej o 160.000 tys. zł;  

Poprawka 
sen. T. Grodzkiego 

91)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

zwiększa się wydatki majątkowe o 8.000 tys. zł (na przygotowanie 

dokumentacji projektowej zachodniego obejścia Szczecina wraz z 

przeprawą Police-Święta), 

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

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich …, 

zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem środków 

Unii Europejskiej o 8.000 tys. zł;  

Poprawka 
sen. T. Grodzkiego 

92)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 88 w kol. 4 treść 

rezerwy otrzymuje brzmienie: „Modernizacja Stomatologicznego 

Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”;  

Poprawka senatorów: 
A. Stanisławka, 
G. Czeleja 
poparta przez  
komisję 

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

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) o kwotę 350.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 

– Transport rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa; na prace na 

liniach kolejowych na odcinkach: Bydgoszcz – Piła – Krzyż oraz 

Poznań – Piła; 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 
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94)  w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) o kwotę 10.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 46 

– Zdrowie rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne; na przebudowę i 

modernizację ZOZ Szpital w Czarnkowie; 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 

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

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) o kwotę 5.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 46 

– Zdrowie rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne; na przebudowę i 

modernizację Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim; 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 

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

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) z podatku VAT o kwotę 100.000 tys. zł  

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji – Przebudowa drogi DK 11 w granicach administracyjnych 

miasta Piła oraz Przebudowa dróg DK 11 i DK 10 (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 

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

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) z podatku VAT o kwotę 10.000 tys. zł  

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji – Przebudowa tunelu łączącego budynek dworca PKP z 

miastem Piła oraz Remonty dworców kolejowych w Budzyniu, 

Złotowie, Krajence, Osieku i Biołeśliwiu (wydatki majątkowe); 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 
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98)  a) w załączniku nr 2: 

– w części 31 Praca w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych 

i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się 

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 259 tys. zł, 

– w części w części 45 Sprawy zagraniczne w rozdziale 75001 – 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 259 tys. 

zł, 

b) w załączniku 6 w tabeli Wyszczególnienie (członkowie korpusu 

służby cywilnej): 

 – w części 31 Praca w dziale 750 – Administracja publiczna w kol. 

3, zwiększa się wynagrodzenia o 62 tys. zł, 

– w części 45 Sprawy zagraniczne w dziale 750 – Administracja 

publiczna w kol. 3, zmniejsza się wynagrodzenia o 62 tys. zł; 

Poprawka 
sen. A. Wojtyły 
poparta przez  
komisję 

99)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólna rezerwę budżetową o 1.800 tys. zł; 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 50 Urząd Regulacji Energetyki w rozdziale 75001 – 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.800 tys. 

zł., 

– w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa 

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 1.800 tys. zł.; 

Poprawka 
sen. P. Termińskiego 

100)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozporządzeniu 60002 – Infrastruktura 

kolejowa, zwiększa się wydatki majątkowe o 150.000 tys. zł, 

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

projektów realizowanych …, zmniejsza się współfinansowanie 

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 150.000 tys. zł;  

Poprawka sen.  
W. Komarnickiego 
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101)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólna rezerwę budżetową o 38.000 tys. zł; 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa 

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 38.000 tys. zł, 

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

budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, z kwotą wydatków majątkowych 38.000 tys. zł; 

Poprawka 
sen. P. Termińskiego 

102)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólna rezerwę budżetową o 1.300 tys. zł; 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa 

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 1.300 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – Instalacja 

systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Wydziału 

Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z kwotą 

wydatków majątkowych 1.300 tys. zł; 

Poprawka 
sen. P. Termińskiego 

103)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólna rezerwę budżetową o 150 tys. zł; 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa 

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 150 tys. zł, 

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

działalności Gimnazjum i Liceum Akademickiego Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, z kwotą wydatków majątkowych 

150 tys. zł; 

Poprawka 
sen. P. Termińskiego 

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

zwiększa się dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

Poprawka 
sen. L. Czarnobaja 
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innych jednostek... (dział 756) z wpłat z zysku NBP o kwotę 200.000 

tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w części 41 – 

Środowisko rozdziale 90011 Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej; na realizację zadań z zakresu 

gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach i 

Powiślu; 

b) w załączniku 14, w tabeli 11: 

– w pozycji Dotacje z budżetu państwa zwiększa się kwotę dotacji o 

200.000 tys. zł, 

– w pozycji Koszty realizacji zadań zwiększa się koszty z zakresu 

gospodarki wodnej o 200.000 tys. zł; 

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

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) z podatku VAT o kwotę 10.000 tys. zł  

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji – Wznowienie/dokumentacja budowy obwodnic miasta 

Kwidzyna i miasta Malborka w ciągu drogi krajowej 55; 

Poprawka 
sen. L. Czarnobaja 

106)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... 

(dział 756) z wpłaty z podatku VAT o kwotę 100.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 83 – 

Rezerwy celowe, poz. 27 – Środki na realizację programu „pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”; 

Poprawka 
sen. L. Czarnobaja 

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

a) poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem 

środków europejskich…, zmniejsza się współfinansowanie 

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 20.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Modernizacja dworca kolejowego w Koszalinie, 

z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł; 

Poprawka 
sen. P. Zientarskiego 



– 33 – 

108)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, 

zwiększa się wydatki majątkowe o 300.000 tys. zł (na budowę drogi 

S-11 pomiędzy Koszalinem a Bobolicami), 

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

realizowanych z udziałem środków europejskich…, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 

o 300.000 tys. zł; 

Poprawka 
sen. P. Zientarskiego 

109)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach krajowym, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa 1.500 tys. zł, 

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

gotyckiego kościoła z XIV w. pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie 

(II etap – remont pokrycia, nawy głównej, dwóch naw bocznych, 

prezbiterium) z kwotą wydatków majątkowych 1.500 tys. zł; 

Poprawka 
sen. P. Zientarskiego 

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

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) o kwotę 1.500 tys. zł  

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji – Zakup i adaptacja nieruchomości na utworzenie przedszkola 

specjalnego w Szamotułach; 

Poprawka 
sen. J. Libickiego 
 

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

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) o kwotę 20.000 tys. zł  

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji – Budowa nowego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Poprawka 
sen. J. Libickiego 
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wychowawczego w Zbąszyniu; 

112)   w załączniku 2 w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć 

wydatki bieżące o kwotę 446 tys. zł w urzędach naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85/24 - 

Województwo śląskie na ratownictwo medyczne (rozdz. 85141) (§ 

2840) na podwyżki wynagrodzeń na 68,7 etatów pielęgniarek w 

zespołach ratownictwa medycznego podwykonawców Wojewódzkiego 

Pogotowia Ratunkowego; 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

113)  w załączniku 2 w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.000 tys. zł w urzędach 

naczelnych i centralnych organach administracji rządowej (rozdz. 

75001), z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe 

nowej pozycji pn. "Przebudowa i modernizacja wałów 

przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowy w ramach 

programu dla Odry 2006" (wydatki majątkowe); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

114)  w załączniku 2 w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje 

finansowe zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 500 tys. zł w Izbach 

skarbowych i urzędach skarbowych (rozdz. 75008), na utworzenie w 

części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pn. "O lepszą przyszłość 

młodzieży Podkarpacia" z przeznaczeniem na zwiększenie szans 

zdolności konkurencyjnej na rynku pracy (dotacje i subwencje); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

115)  w załączniku 2 w części 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 

zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 20.000 tys. zł w Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym (rozdz. 75420), z przeznaczeniem na 

utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pn. "Budowa 

wodociągu w gminie Koniecpol" (dotacje i subwencje); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 
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116)  w załączniku 2 w części 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 

zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł w Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym (rozdz. 75420), z przeznaczeniem na 

utworzenie rezerwy celowej „Remont i wyposażenie oddziału 

hematologii Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego w 

Bielsku Białej” dotacje i subwencje; 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

117)  w załączniku 2 w części 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 

zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł w Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym (rozdz. 75420), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, drogi publiczne 

krajowe (rozdz. 60011) na sporządzenie dokumentacji projektowej 

Drogowej Trasy Średnicowej - Wschód etap I i II (dotacje i subwencje); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

118)  w załączniku 2 w części 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 

zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 6.000 tys. zł w Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (rozdz. 75420), z przeznaczeniem na utworzenie w 

części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pn. "Remont budynku 

rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach " (dotacje i 

subwencje); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

119)  w załączniku 2 w części 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 

zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.000 tys. zł w Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (rozdz. 75420), z przeznaczeniem na utworzenie w 

części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pn. "Renowacja gmachu 

katedry Chrystusa Króla w Katowicach - etap IV" (dotacje i 

subwencje); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

120)  w załączniku 2 w części 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 

zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.000 tys. zł w Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (rozdz. 75420), z przeznaczeniem na utworzenie w 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 
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części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pn. "Dostosowanie do 

wymogów rozgrywek I ligi Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" 

w Częstochowie" (dotacje i subwencje); 

121)  w załączniku 2 w części 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 

zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.000 tys. zł w Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (rozdz. 75420), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011) na sporządzenie dokumentacji projektowej łącznika pomiędzy 

S1 i DK 94 stanowiącego połączenie terenów inwestycyjnych z 

Euroterminalem w Sławkowie (dotacje i subwencje); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

122)  w załączniku 2 w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa 

zmniejszyć wydatki o kwotę 56.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, 

należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 

- Rezerwy celowe nowej pozycji pn. Budowa trasy N-S w Rudzie 

Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 - etap I 

(dotacje i subwencje); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

123)  w załączniku 2 w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa 

zmniejszyć wydatki o kwotę 34.500 tys. zł na obsługę zadłużenia, 

należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 

- Rezerwy celowe nowej pozycji pn. "Budowa hali poligonowej przy 

Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie" 

(wydatki majątkowe); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

124)  w załączniku 2 w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa 

zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, 

należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 
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w części 39 - Transport, infrastruktura kolejowa (rozdz. 60002) na 

modernizację linii kolejowej 158 na odcinku Wodzisław Śląski - 

Chałupki poprzez dobudowę drugiego toru i zabudowę przystanku 

kolejowego Wodzisław Śląski - Centrum etap I (wydatki majątkowe); 

125)  w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o 

kwotę 6.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji 

finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym (rozdz. 75703), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

infrastruktura kolejowa (rozdz. 60002) na rewitalizację linii kolejowej 

nr 140 na odcinku Rybnik Towarowy - Nędza poprzez remont 

istniejącej linii kolejowej (wydatki majątkowe); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

126)  w załączniku 2 w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa 

zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, 

należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 

- Rezerwy celowe nowej pozycji pn. "Budowa Domu Solidarności w 

Jastrzębiu Zdroju - etap I" (dotacje i subwencje); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

127)  w załączniku 2 w części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki 

bieżące o kwotę 30.000 tys. zł (rozdz. 75817), z przeznaczeniem na 

utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pn. "Środki na 

budowę Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach z lokalizacją w Sosnowcu 

Maczkach" (wydatki majątkowe); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

128)  w załączniku 2 w części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki 

bieżące o kwotę 14.000 tys. zł (rozdz. 75817), z przeznaczeniem na 

utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pn. 

"Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa wałów przeciwpowodziowych 

Kanału Kucelinka w Częstochowie" (wydatki majątkowe); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 
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129)  w załączniku 2 w części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki 

bieżące o kwotę 8.295 tys. zł (rozdz. 75817), z przeznaczeniem na 

utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pn. 

"Termomodernizacja budynku dydaktycznego Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 36A" (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

130)  w załączniku 2 w części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki 

bieżące o kwotę 4.000 tys. zł (rozdz. 75817), z przeznaczeniem na 

utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pn. 

"Odmulenie i pogłębienie zbiornika wody w gminie Blachownia" 

(wydatki majątkowe); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

131)  w załączniku 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 250.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – 

Transport na drogi publiczne krajowe (rozdział 60011) na wkład 

budżetu państwa do budowy brakującego odcinka S69 Przybędza - 

Milówka "obejście Węgierskiej Górki"; 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

132)  w załączniku 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 

85/24 - Województwo śląskie na zarządzanie kryzysowe (rozdział 

75421) na usuwanie szkód w gminnej i powiatowej infrastrukturze 

drogowo-mostowej, powstałych w wyniku powodzi i gwałtownych 

ulew w latach 2010-2015 na terenie woj. śląskiego, których nie 

zrealizowano z promes MAiC; 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 
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133)  w załączniku 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 25.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 24 – 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na ochronę zabytków i 

opiekę nad zabytkami (rozdział 92120) na budowę Parku 

Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Gminie Ślemień; 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

134)  w załączniku 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 3500 tys. zł, z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – 

Transport na drogi publiczne krajowe (rozdział 60011) na przebudowę 

drogi krajowej nr 8 Wrocław - Ząbkowice Śląskie - Kłodzko - granica 

państwa; 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

135)  w załączniku 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 3000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe pt. „Budowa krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich” 

(wydatki majątkowe); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

136)  w załączniku 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 2800 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe pt. „Budowa nowej siedziby pogotowia ratunkowego 

Ząbkowice Śląskie” (wydatki majątkowe); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 
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137)  w załączniku 2 w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich ... zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji pn. "Remont zamku w Ząbkowicach Śląskich"; 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

138)  w załączniku 2 w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa 

zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, 

należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 

w części 39 - Transport, infrastruktura kolejowa (rozdz. 60002) na 

zwiększenie przepustowości linii kolejowej nr 140 na trasie Leszczyny 

– Katowice-Ligota poprzez dobudowanie drugiego toru etap I (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 
sen. A. Misiołka 

139)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... 

(dział 756) z wpłaty z podatku VAT o kwotę 500.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 83 – 

Rezerwy celowe, poz. 83 – Środki na leki dla osób, które ukończyły 75 

rok życia; 

Poprawka senatorów: 
L. Czarnobaja,  
T. Grodzkiego 

140)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 100.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek... (dział 756) z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011) na budowę obwodnicy południowej miasta Opole - etap I 

(wydatki majątkowe);  

Poprawka 
sen. P. Wacha 

141)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 100.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych 

Poprawka 
sen. P. Wacha 
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i od innych jednostek... (dział 756), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 39 - Transport, infrastruktura kolejowa (rozdz. 

60002) na dodatkowe środki na modernizację linii kolejowej E30 Opole 

- Kędzierzyn Koźle na budowę tunelu w Zdzieszowicach, budowę 

wiaduktu w Gogolinie, budowę węzła kolejowego Opole Główne 

(współfinansowanie projektów z udziałem środków UE); 

142)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 30.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek... (dział 756) z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011) na budowę mostu na ulicy Niemodlińskiej w Opolu (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 
sen. P. Wacha 

143)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 3.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek... (dział 756) z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011) na budowę ronda na ul. Prószkowskiej w Opolu (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 
sen. P. Wacha 

144)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 1.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek... (dział 756) z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011) na zaktualizowanie dokumentacji projektowej obwodnic 

Niemodlina, Kędzierzyna Koźla, Myśliny (wydatki majątkowe); 

Poprawka 
sen. P. Wacha 
 
 
 
 
 
 
 
 

145)  w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 6.000 tys. zł od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek... (dział 756) z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków majątkowych w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa 

Poprawka 
sen. P. Wacha 
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narodowego na Muzea (rozdz. 92118) na wyposażenie Muzeum 

Polskiej Piosenki w Opolu; 

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

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) z podatku VAT o kwotę 308.000 tys. zł  

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji – Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 12 – 

I etap wraz z węzłem z drogą wojewódzką nr 434 (wydatki majątkowe); 

Poprawka 
sen. M. Poślednika 

147)  

 

Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w załączniku 2 w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć 

wydatki o kwotę 150.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i innych 

operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych (rozdz. 

75701), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 

39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na Drogę Zieloną z 

tunelem pod Pachołkiem i Nową Kielnieńską w Gdańsku - dokumentacja; 

Poprawka 
senatorów: 
B. Borusewicza, 
K. Kleiny, 
L. Czarnobaja 

148)  w załączniku 2 części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć 

wydatki o kwotę 110.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i 

innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych 

(rozdz. 75701, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – 

Transport na drogi publiczne krajowe (rozdział 60011) na przebudowę 

mostu w Tczewie - etap I; 

Poprawka 
senatorów: 
B. Borusewicza, 
K. Kleiny, 
L. Czarnobaja 

149)  w załączniku 2 części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich ... zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport, 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę Obwodnicy 

Metropolitarnej Gdańsk i drogi ekspresowej nr 6 na odcinku Trójmiasto 

Poprawka 
senatorów: 
B. Borusewicza, 
K. Kleiny, 
L. Czarnobaja 



– 43 – 

- Słupsk(wydatki majątkowe); 

150)  w załączniku 2 części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich ... zmniejszyć wydatki o kwotę 84.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji pn. "Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską 

Gdańsk" (wydatki majątkowe); 

Poprawka 
senatorów: 
B. Borusewicza, 
K. Kleiny, 
L. Czarnobaja 

151)  a) w załączniku nr 2: 

– w części 36 Skarb Państwa w rozdziale 75001 – Urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 500 tys. 

zł, 

– w części 74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w rozdziale 

75003 –  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zwiększa się 

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 500 tys. zł, 

b) w załączniku nr 6 w tabeli Wyszczególnienie (osoby nieobjęte 

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w części 74 Prokuratoria 

Generalna Skarbu Państwa w dziale 750 – Administracja publiczna 

w kol. 3, zwiększa się wynagrodzenia o 385 tys. zł; 

Poprawka 
sen. A. Gawędy 

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

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) o kwotę 255.000 tys. zł  

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 

pozycji – Modernizacja infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu;  

Poprawka 
sen. J. Wcisły 

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

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) o kwotę 6.400 tys. zł 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 

Poprawka 
sen. J. Wcisły 
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– Transport rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe; na przebudowę 

drogi krajowej 51 w Dobrym Mieście; 

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

zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek... (dział 756) o kwotę 3.850 tys. zł 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 

– Transport rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe; na budowę 

chodnika w miejscowości Łąki Bratiańskie do miejscowości Briatian w 

ciągu drogi krajowej 15; 

Poprawka 
sen. J. Wcisły 

155)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa Długu Skarbu Państwa rozdziale 75701 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki 

na obsługę długu Skarbu Państwa o 1.500 tys. zł; 

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

pożarze kościoła św. Antoniego w Braniewie z kwotą dotacji i 

subwencji 1.500 tys. zł; 

Poprawka 
sen. J. Wcisły 

156)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa Długu Skarbu Państwa rozdziale 75703 – 

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych 

Skarbu Państwa na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na 

obsługę długu Skarbu Państwa o 1.000 tys. zł; 

b) w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie w rozdziale 

60031 Przejścia graniczne zwiększa się wydatki majątkowe o 

1.000 tys. zł; z przeznaczeniem na budowę mechanicznych zapór 

drogowych na przejściu granicznym w Bezledach; 

Poprawka 
sen. J. Wcisły 

157)  w załączniku nr 2 w części 83 w poz. 77 w kol. 4 treść rezerwy 

otrzymuje brzmienie: „Środki na realizację ustawy o pomocy państwa 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 
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w wychowywaniu dzieci i środki na finansowanie dodatku 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, w tym na dodatki do wynagrodzeń dla osób 

zatrudnionych bezpośrednio, w celu wdrożenia ustawy do końca 

2016 r.”; 

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

wydatki budżetu państwa o 1.694 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 33 Rozwój wsi, w dziale 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o 1.694 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 04 Sąd Najwyższy w rozdziale 75102 – 

Naczelne organy sądownictwa, zwiększa się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o1.585 tys. zł oraz w rozdziale 75312 – 

Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, 

zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 109 tys. zł, 

d) w załączniku nr 11 w tabeli 8 w Planie finansowym Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwiększa się wpływy ze 

sprzedaży mienia Zasobu oraz wpłatę do budżetu państwa – zaliczki 

za rok bieżący o 1.694 tys. zł; 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 

159)  

 

Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w załączniku nr 2: 

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

Przeciwko Narodowi Polskiemu: 

– w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące o 1.865 tys. zł 

oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.200 tys. zł, 

– w rozdziale 75112 – Jednostki Podległe Instytutowi Pamięci Narodowej 

– Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, zwiększa 

się wydatki bieżące o 2.412 tys. zł, 

b) w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa 

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 5.477 tys. zł. 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 

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

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 

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


