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

do ustawy budżetowej na rok 2018  

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek KBFP 

poparty przez 

komisję 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

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

wydatki budżetu państwa o 250.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z dywidendy i wpłat z zysku o 21.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 

21.000 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 7 średnich samochodów 

ratowniczo – gaśniczych dla OSP Stare Oleszyce, Ostrów, 

Rymanów, Łysa Góra, Jasionka, Jaćmierz i Wola Buchowska; 

Poprawka  

sen. J. Dudy 

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

wydatki budżetu państwa o 800 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z dywidendy i wpłat z zysku o 800 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe 

o 800 tys. zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu 

Poprawka  

sen. J. Dudy 
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ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kondratowicach; 

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

wydatki budżetu państwa o 100 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z dywidendy i wpłat z zysku o 100 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe 

o 100 tys. zł z przeznaczeniem na zakup selektywnego alarmowania 

wraz z terminalem GSM w OSP w Malczycach; 

Poprawka  

sen. J. Dudy 

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

wydatki budżetu państwa o 100.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 100.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 46 Zdrowie w rozdziale 85112 – Szpitale 

kliniczne, zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000 tys. zł z 

przeznaczeniem na rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego we Wrocławiu Ponadregionalne Centrum Onkologii 

Dorosłych i Pediatrii;  

Poprawka 

senatorów: 

B. Zdrojewskiej, 

J. Dudy, 

W. Kiliana 

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

wydatki budżetu państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

Poprawka 

senatorów: 

B. Zdrojewskiej, 

J. Dudy, 

W. Kiliana 
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fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, zwiększa się 

dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł;  

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

wydatki budżetu państwa o 100.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 100.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi 

publiczne krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000 tys. 

zł z przeznaczeniem na budowę obwodnicy z przeprawą mostowa w 

ciągu drogi krajowej nr 12 Głogów; 

Poprawka 

senatorów: 

B. Zdrojewskiej, 

J. Dudy, 

W. Kiliana 

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

wydatki budżetu państwa o 50.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 50.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi 

publiczne krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 50.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Chmielenia, 

Biedrzychowic i Pasiecznika; 

Poprawka 

senatorów: 

B. Zdrojewskiej, 

J. Dudy, 

W. Kiliana 

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

senatorów: 
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wydatki budżetu państwa o 50.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 50.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi 

publiczne krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 50.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Bolesławca; 

B. Zdrojewskiej, 

J. Dudy, 

W. Kiliana 

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

wydatki budżetu państwa o 80.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 80.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi 

publiczne krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 80.000 tys. zł 

z przeznaczeniem na budowę przeprawy mostowej w Bolesławcu; 

Poprawka 

senatorów: 

B. Zdrojewskiej, 

J. Dudy, 

W. Kiliana 

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

wydatki budżetu państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60002 – 

Infrastruktura kolejowa, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 

tys. zł z przeznaczeniem na modernizacje linii Jelenia Góra – 

Lwówek Śląski; 

Poprawka 

senatorów: 

B. Zdrojewskiej, 

J. Dudy, 

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

wydatki budżetu państwa o 3 500 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o 3 500 tys. zł,  

c) w załączniku nr 2 w części nr 83 Rezerwy celowe dodaje się pozycje 

nr… …”Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 32 z 

drogą wojewódzką nr 305 w Wolsztynie; 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 

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

wydatki budżetu państwa o 2 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o 2 000 tys. zł,  

c) w załączniku nr 2 w części nr 83 Rezerwy celowe dodaje się pozycje 

nr… „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Woźniki –

Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – Etap I (odcinek II i III) oraz 

przebudowa drogi powiatowej nr 3592P Kotowo – Karczewo przez 

miejscowość Kotowo do drogi krajowej nr 32 w kierunku przez wieś 

do ostatniego zabudowania (odcinek I)”; 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 

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

wydatki budżetu państwa o 78 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 
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dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o 78 000 tys. zł,  

c) w załączniku nr 2 w części nr 83 Rezerwy celowe dodaje się pozycje 

nr… „Budowa zbiornika retencyjnego w gminie Kamieniec, powiat 

Grodzisk Wielkopolski”; 

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

wydatki budżetu państwa o 10 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o 10 000 tys. zł,  

c) w załączniku nr 2 w części nr 83 Rezerwy celowe dodaje się pozycje 

nr… „Budowa drogi Stary Tomyśl – Wąsowo, w powiecie 

nowotomyskim”;  

Poprawka sen. 

J. Libickiego 

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

wydatki budżetu państwa o 3 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o 3 000 tys. zł,  

c) w załączniku nr 2 w części nr 83 Rezerwy celowe dodaje się pozycje 

nr… „Rozbudowa Powiatowego Centrum Sportu w Nowym 

Tomyślu o zaplecze sanitarno – magazynowe wraz z windą”;  

Poprawka sen. 

J. Libickiego 

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

wydatki budżetu państwa o 2 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 
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prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o 2 000 tys. zł,  

c) w załączniku nr 2 w części nr 83 Rezerwy celowe dodaje się pozycje 

nr… „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem 

lekkoatletycznym i ścianką wspinaczkową przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym 

Tomyślu”; 

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

wydatki budżetu państwa o 18 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o 18 000 tys. zł,  

c) w załączniku nr 2 w części nr 83 Rezerwy celowe dodaje się pozycje 

nr… „Renowacja i przystosowanie do potrzeb muzealnych po 

ewangelickiego kościoła w miejscowości Sieraków, powiat 

międzychodzki”; 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 

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

wydatki budżetu państwa o 9.000.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 4.000.000 tys. zł, z podatku 

akcyzowego o 2.000.000 tys. zł, z podatku dochodowego od osób 

prawnych o 1.000.000 tys. zł oraz z podatku dochodowego od osób 

fizycznych o 2.000.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe, dodaje się nowe 

rezerwy celowe: 

Poprawka sen. 

L. Czarnobaja 
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– „Rezerwa na objęcie udziałów w BGK jako kwota na wsparcie 

inwestycji innowacyjnych” z kwotą wydatków majątkowych 

7.000.000 tys. zł, 

– „Wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych na rzecz gospodarki” z 

kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 2.000.000 

tys. zł; 

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

wydatki budżetu państwa o 2.000.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody państwowych jednostek 

budżetowych i inne dochody niepodatkowe o 2.000.000 tys. zł  

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

– w poz. 65 „Rezerwa na finasowanie wypłat z Funduszu Dopłat 

dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych 

– Mieszkania dla Młodych (MdM) zwiększa się dotacje i 

subwencje o 1.000.000 tys. zł, 

– dodaje się nową rezerwę celową „Rezerwa na podwyżki dla 

nauczycieli” z kwotą wydatków bieżących jednostek 

budżetowych 1.000.000 tys. zł; 

Poprawka sen. 

L. Czarnobaja 

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

wydatki budżetu państwa o 8.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 8.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe, dodaje się nową 

rezerwę celową „Przygotowanie dokumentacji projektowej 

Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” z kwotą 

wydatków majątkowych 8.000 tys. zł; 

Poprawka 

senatorów: 

T. Grodzkiego, 

G. Sztark, 

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

wydatki budżetu państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe, dodaje się nową 

rezerwę celową „Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa 

obwodnicy miasta Wałcza na DK nr 22” z kwotą wydatków 

majątkowych 10.000 tys. zł; 

Poprawka 

senatorów: 

T. Grodzkiego, 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 

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

wydatki budżetu państwa o 54.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 54.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe, dodaje się nową 

rezerwę celową „Budowa nowej siedziby teatru Polskiego w” z 

kwotą wydatków majątkowych 54.000 tys. zł; 

Poprawka 

senatorów: 

T. Grodzkiego, 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 

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

wydatki budżetu państwa o 1.000.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 1.000.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe, dodaje się nową 

Poprawka 

senatorów: 

T. Grodzkiego, 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 
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rezerwę celową „Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa 

drogi S11 na odcinku Koszalin – Szczecinek” z kwotą wydatków 

majątkowych 1.000.000 tys. zł; 

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

wydatki budżetu państwa o 20.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 20.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe, dodaje się nową 

rezerwę celową „Przygotowanie dokumentacji projektowej i 

realizacja modernizacji dworca kolejowego w Koszalinie” z kwotą 

wydatków majątkowych 20.000 tys. zł; 

Poprawka 

senatorów: 

T. Grodzkiego, 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 

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

wydatki budżetu państwa o 20.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 20.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe, dodaje się nową 

rezerwę celową „Budowa nowej siedziby jednostki ratowniczo–

gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” z kwotą 

wydatków majątkowych 20.000 tys. zł; 

Poprawka 

senatorów: 

T. Grodzkiego, 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 

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

wydatki budżetu państwa o 65.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

Poprawka 

senatorów: 

T. Grodzkiego, 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 
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fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 65.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe, dodaje się nową 

rezerwę celową „Przebudowa mostu kolejowego w km 733,7 rzeki 

Regalicy w Szczecinie w celu zapewnienia minimalnego prześwitu 

dla prowadzenia akcji lodołamania przy użyciu lodołamaczy” z 

kwotą wydatków majątkowych 65.000 tys. zł; 

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

wydatki budżetu państwa o 400 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku od towarów i usług o 400 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 

400 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – 

gaśniczych dla OSP w powiecie gryfickim; 

Poprawka 

senatorów: 

T. Grodzkiego, 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 

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

wydatki budżetu państwa o 250.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

dochody z podatku akcyzowego o 250.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – 

Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zwiększa się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 250.000 tys. zł; 

Poprawka  

sen. J. Rulewskiego 
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29)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz 

wydatki budżetu państwa o 250.000 tys. zł, 

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

Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o 250.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – 

Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zwiększa się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 250.000 tys. zł; 

d) w załączniku nr 11 w tabeli 7 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 250.000 tys. zł; 

Poprawka  

sen. J. Rulewskiego 

30)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 2 000 000 tys. 

zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 39 Transport w rozdziale 60012 – Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększa się wydatki o 2 000 000 

tys. zł, 

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

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 2 000 000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na Program Budowy Dróg Krajowych na lata 

2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)– na budowę drogi S–10 na 

odcinku Bydgoszcz – Toruń; 

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 

31)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 800 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 39 Transport w rozdziale 60012 – Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększa się wydatki o 800 000 tys. 

zł, 

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

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 
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budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 800 000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–

2023 (z perspektywą do 2025 r.)– na budowę trasy W–Z części krajowej 

nr 80; 

32)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 40 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 39 Transport w rozdziale 60012 – Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększa się wydatki o 40 000 tys. 

zł, 

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

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 40 000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–

2023 (z perspektywą do 2025 r.)– na budowę połączenia ekspresowego 

S5 z Bydgoszczą (obwodnica białych błot); 

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 

33)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 80 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 

rozdziale 92114 zwiększa się wydatki o 80 000 tys. zł, 

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

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 80 000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na rozbudowę Opery Nova w Bydgoszczy (IV krąg;) 

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 

34)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 50 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 

rozdziale 92114 zwiększa się wydatki o 50 000 tys. zł, 

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

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 
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budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 50 000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na budowę Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy; 

35)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 25 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 25 Kultura fizyczna w rozdziale 92604 zwiększa się 

wydatki o 25 000 tys. zł, 

–  w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna 

rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 25 000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na budowę Sali lekkoatletycznej na obiektach CWZS 

Zawisza w Bydgoszczy; 

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 

36)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 7 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 85 Budżety województw ogółem w rozdziale 75411 

zwiększa się wydatki o 7 000 tys. zł, 

–  w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna 

rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 7 000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji (dokończenia) Komendy 

Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu; 

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 

37)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 30 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 38 Szkolnictwo wyższe w dziale 803 zwiększa się 

wydatki o 30 000 tys. zł, 

–  w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna 

rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 30 000 tys. zł; 

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 
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z przeznaczeniem na budowę centrum sportowego dla Collegium 

Medicum w Bydgoszczy; 

38)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 200 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 38 Szkolnictwo wyższe w dziale 803 zwiększa się 

wydatki o 200 000 tys. zł, 

–  w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna 

rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 200 000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na budowę kampusu Uniwersytetu Technologiczno– 

Przyrodniczego w Bydgoszy; 

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 

39)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 12 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 29 Obrona Narodowa w dziale 752 zwiększa się wydatki 

o 12 000 tys. zł, 

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

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 12 000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości operacyjnej Lotniska 

Bydgoszcz Szwederowo na potrzeby Wojska Polskiego; 

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 

40)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 150 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 41 Środowisko w dziale 900 zwiększa się wydatki o 150 

000 tys. zł, 

–  w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna 

rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 150 000 tys. zł; 

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 
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z przeznaczeniem na remont śluz na drodze wodnej E–70 od 

Bydgoszczy do Odry; 

41)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 22 000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 41 Środowisko w dziale 900 zwiększa się wydatki o 22 

000 tys. zł, 

–  w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna 

rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 22 000 tys. zł; 

z przeznaczeniem na rewitalizację terenów po byłych zakładach 

chemicznych Zachem w Bydgoszczy i likwidacji składowisk 

niebezpiecznych; 

Poprawka sen. 

A. Kobiaka 

42)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 8.000 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 8.000 tys. zł; 

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

zadaszenia nad budowanym stadionem KŻ Orzeł Łódź”, z kwotą 

wydatków majątkowych 8.000 tys. zł; 

Poprawka sen. 

R. Bonisławskiego 

43)  a) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 135 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75412 – Ochotnicze 

straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 135 tys. zł, 

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

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 135 tys. zł; 

Poprawka sen. 

M. Borowskiego 
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z przeznaczeniem na finasowanie zadań związanych z ochroną 

przeciwpożarową zleconych do realizacji Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wesołej na zakup samochodu lekkiego (samochód 

lekki przeciwpowodziowy) 

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

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

środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków 

otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem 

innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy 

technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb 

wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i 

projektów finansowanych z udziałem środków z UE, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 

o 400.000 tys. zł, 

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

drogowej na lata 2016–2019, zwiększa się dotacje i subwencje o 

400.000 tys. zł, 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

45)  a) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody niepodatkowe (dz. 756, dywidendy i 

wpłaty z zysku) o kwotę 2.000.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 22 – Gospodarka wodna zmniejsza się wydatki o kwotę 

284.000 tys. zł w pozostałej działalności w gospodarce 

komunalnej i ochronie środowiska (rozdz. 90095, dotacja dla 

Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie),  

– w części 29 – Obrona narodowa zmniejsza się wydatki o kwotę 

3.976.000 tys. zł, z tego w centralnym wsparciu o kwotę 

3.409.000 tys. zł (rozdz. 75204, wydatki majątkowe, z tego 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

T. Grodzkiego, 

L. Czarnobaja 
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809.000 tys. zł z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup 

samolotów dla VIP i 2.600.000 tys. zł z tytułu zmniejszenia 

wydatków na budowę strzelnic w każdym powiecie) oraz w 

Wojskach Obrony Terytorialnej o kwotę 567.000 tys. zł (rozdz. 

75206, z tego 152.000 tys. zł świadczenia na rzecz osób 

fizycznych i 415.000 tys. zł wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), 

– w części 83 – Rezerwy celowe: 

– – w poz. 29 – Środki na sfinansowanie kosztów organizacji, 

funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Zasobu 

Nieruchomości zmniejszyć wydatki o kwotę 125.000 tys. zł 

(likwidacja rezerwy, dotacje i subwencje), 

– – w poz. 73 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany 

organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane 

z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową 

dochodów budżetu państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 

200.000 tys. zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

– – w poz. 91 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 

7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i 

modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 

RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt 

transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i 

łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne 

funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura 

Ochrony Rządu w latach 2017–2020 zmniejszyć wydatki o 

kwotę 115.000 tys. zł (wydatki majątkowe), 

– – dodaje się poz. … „Rezerwa na zwiększenie wydatków na 

ochronę zdrowia”, z kwotą dotacji i subwencji 6.700.000 zł; 

46)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób 

Poprawka sen. 

P. Florka 
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prawnych (dz. 756) o kwotę 1.200.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w załączniku nr 2 części 39 – Transport na 

drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych; 

47)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób 

prawnych (dz. 756) o kwotę 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy 

celowe, poz. 65 – Rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat 

wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów 

jednorodzinnych – Mieszkanie dla Młodych (MdM) (dotacje i 

subwencje); 

Poprawka sen. 

P. Florka 

48)  w załączniku nr 2 w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejsza 

się wydatki o kwotę 6.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki 

bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w załączniku nr 2 w części 08 – Rzecznik Praw 

Obywatelskich w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych) na działalność bieżącą; 

Poprawka sen. 

P. Florka 

49)  w załączniku nr 2: 

a) w części 80 Regionalne Izby Obrachunkowe w rozdziale 75015 – 

Regionalne Izby Obrachunkowe, zwiększa się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł, 

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

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, 

finansowanie projektów z udziałem środków otrzymanych od państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z 

Poprawka sen. 

P. Florka 
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budżetu Unii Europejskich nieujętych w budżecie środków 

europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej polityki 

Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz 

rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem 

środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 10.000 tys. zł.; 

50)  w załączniku nr 2 w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa 

zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, 

należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe na ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza /smogu/ 

(wydatki majątkowe); 

Poprawka sen. 

P. Florka 

51)  w załączniku nr 2 w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa 

zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, 

należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy 

celowe, poz. 75 – Środki na leki dla osób, które ukończyły 75 rok życia 

(dotacje i subwencje); 

Poprawka sen. 

P. Florka 

52)  w załączniku nr 2 w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa 

zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, 

należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 25 – Kultura 

fizyczna na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605, dotacje 

i subwencje) na dofinansowanie działalności „Orlików”; 

Poprawka sen. 

P. Florka 

53)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 8 – Poprawka sen. 

K. Kleiny 
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Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (…) zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej 

pozycji na budowę drogi ekspresowej nr S6 na odcinku budowy 

obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (wydatki majątkowe); 

54)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (…) zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej 

pozycji na budowę drogi ekspresowej nr S6 na odcinku: obwodnica 

Słupsk – Lębork (wydatki majątkowe); 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

55)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (…) zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej 

pozycji na budowę drogi ekspresowej nr S6 na odcinku: obwodnica 

Koszalina – Słupsk (wydatki majątkowe); 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

56)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (…) zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej 

pozycji na budowę drogi ekspresowej nr S6: obwodnica Słupska – 

poszerzenie (wydatki majątkowe); 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

57)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (…) zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej 

pozycji na budowę drogi ekspresowej nr S6 na odcinku Lębork – 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 
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Bożepole Wielkie(wydatki majątkowe). 

58)  w załączniku nr 2: 

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

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 

zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł, 

b) 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; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

59)  w załączniku nr 2: 

a) w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75412 – Ochotnicze 

Straże Pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 442 tys. zł, 

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

zadań związanych z organizacją w Polsce Wystawy EXPO 2022 w 

Łodzi, zmniejsza się dotacje i subwencje o 442 tys. zł (likwidacja 

rezerwy); 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

60)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (…) zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – 

Transport w rozdziale 60011 z przeznaczeniem na węzeł Szadółki – 

Gdańsk, I etap realizacji; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

61)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (…) zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – 

Transport w rozdziale 60011 z przeznaczeniem na budowę Obwodnicy 

Metropolitarnej Trójmiasta; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 
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62)  w załączniku nr 2 w części 29 – Obrona narodowa zmniejsza się 

wydatki o kwotę 80.000 tys. zł na Wojska Lądowe (rozdz. 75201, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

utworzenie nowych pozycji w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwa 

celowa pod nazwą „Budowa infrastruktury dostępowej, w tym mostu 

wraz z układem komunikacyjnym”; 

Poprawka sen. 

J. Wcisły 

63)  w załączniku nr 2 w części 29 – Obrona narodowa zmniejsza się 

wydatki o kwotę 120.000 tys. zł na Wojska Lądowe (rozdz. 75201, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

utworzenie nowych pozycji w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwa 

celowa pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury portowej w Porcie 

Morskiem w Elblągu”; 

Poprawka sen. 

J. Wcisły 

64)  w załączniku nr 2 w części 29 – Obrona narodowa zmniejsza się 

wydatki o kwotę 100.000 tys. zł na Wojska Lądowe (rozdz. 75201, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy 

celowe w pozycji 4. – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej 

Wisły, na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 

Wiślanych w woj. warmińsko–mazurskim II etap, w tym na budowę 

zbiornika retencyjnego rzeki Kumiela 20.000 tys. zł (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka sen. 

J. Wcisły 

65)  w załączniku nr 2 w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja 

Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejsza się 

wydatki o kwotę 1.000 tys. zł w jednostkach podległych IPN–KŚZPNP 

(rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w załączniku nr 2 w części 

69 – Żegluga śródlądowa na wykonanie „Studium wykonalności dla 

Poprawka sen. 

J. Wcisły 
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kompleksowego zagospodarowania międzynarodowej drogi wodnej 

E70 na odcinku w granicach Rzeczypospolitej Polskiej” – opracowanie 

dokumentacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych); 

66)   w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na rozbudowę i 

przebudowę szpitala powiatowego w Szczytnie w woj. warmińsko–

mazurskim (wydatki majątkowe); 

Poprawka sen. 

J. Wcisły 

67)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na przebudowę 

Stadionu Miejskiego II etap w Kętrzynie w woj. warmińsko–mazurskim 

(wydatki majątkowe); 

Poprawka sen. 

J. Wcisły 

68)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z dywidend i wpłat z zysku (dz. 756) o 

kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w 

załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na rozbudowę żłobka 

wraz z wyposażeniem II etap w gm. Kurzętnik pow. nowomiejski w 

woj. warmińsko–mazurskim (wydatki majątkowe); 

Poprawka sen. 

J. Wcisły 

69)  w załączniku nr 2 w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejsza 

się wydatki o kwotę 17.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki 

bieżące jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na utworzenie 

nowej pozycji w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na 

rozbudowę, przebudowę oraz modernizację bloku operacyjnego 

Centralnej Sterylizatorni, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Poprawka sen. 

J. Wcisły 
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w Szpitalu Powiatowym im. J. Mikulicza w Biskupcu w woj. 

warmińsko–mazurskim (wydatki majątkowe); 

70)  w załączniku nr 2 w części 73 – Zakład ubezpieczeń społecznych 

zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000 tys. zł na fundusz ubezpieczeń 

społecznych (rozdz. 75303, dotacje i subwencje) z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 

(rozdz. 92120, dotację i subwencję) w budżecie województwa 

warmińsko – mazurskiego (85/28); 

Poprawka sen. 

J. Wcisły 

71)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 44 – 

Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych 

zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000 tys. zł (wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej 

pozycji w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na 

modernizację drogi nr 53 Olsztyn–Szczytno (woj. warmińsko–

mazurskie) – poprawa dojazdu i bezpieczeństwa do Portu Lotniczego 

Olsztyn–Mazury w Szymanach (wydatki majątkowe); 

Poprawka sen. 

J. Wcisły 

72)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 44 – 

Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych 

zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000 tys. zł (wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej 

pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na modernizację drogi 

wojewódzkiej nr 592 Kętrzyn–Giżycko w woj. warmińsko–mazurskim 

(wydatki majątkowe); 

Poprawka sen. 

J. Wcisły 

73)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 450 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w 

załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na zakup samochodu 

ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Młynarach w woj. warmińsko–

Poprawka sen. 

J. Wcisły 
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mazurskim (wydatki majątkowe); 

74)  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 o 50.000 

tys. zł 

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

operacyjnego w szpitalu WAM Centralny Szpital Weteranów w 

Łodzi”, z kwotą wydatków majątkowych 50.000 tys. zł; 

Poprawka sen. 

R. Bonisławskiego 

75)  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 o 

300.000 tys. zł 

b) w części 83 – Rezerwy celowe dodaje się poz... „Hospicja”, z kwotą 

dotacji i subwencji 300.000 tys. zł; 

Poprawka sen. 

R. Bonisławskiego 

76)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 308.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe pt. „Budowa 

obwodnicy Gostynia w ciągu DK 12 – I etap wraz z węzłem z DW 434” 

(wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

77)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 150.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

załączniku nr 2 w części 39 – Transport na infrastrukturę kolejową, na 

modernizację linii kolejowej nr 18, 203, na odcinku Bydgoszcz–Piła–

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 
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Krzyż (rozdz. 60002, wydatki majątkowe); 

78)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób 

prawnych (dz. 756) o kwotę 100.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 

utworzenie nowej pozycji w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy 

celowe na wykup gruntów i prace projektowe obwodnicy dla miasta 

Oborniki w ciągu drogi krajowej S–11 (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

79)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków 

otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskich nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 100.000 tys. zł z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe pn. „Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego 

w Poznaniu” (wydatki majątkowe) na I etap budowy; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

80)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 100.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na wykup gruntów 

pod zbiornik Wielowieś Klasztorna (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

81)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  
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państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 100.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na budowę obwodnicy 

Piły i Ujścia (wydatki majątkowe); 

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

82)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 60.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Budowa drogi 

DK 25 na odcinku Ostrów Wlkp. – węzeł Modła” (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

83)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 60.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na budowę drogi S–11 

– odcinek Oborniki wraz z obwodnicą miasta (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

84)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 54.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Budowa 

obwodnicy Koźmina w ciągu drogi krajowej nr 15” (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

85)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 1 w części 83 – Rezerwy celowe na wykup gruntów i 

budowę „Hali sportowo widowiskowej w Poznaniu” (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 
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86)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 40.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na przebudowę ulicy 

Al. Niepodległości w Pile w ciągu drogi krajowej DK–11(wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

87)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób 

prawnych (dz. 756) o kwotę 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 

utworzenie nowej pozycji w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy 

celowe pn. „Budowa hali widowiskowo–sportowej w Ostrowie 

Wielkopolskim” (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

88)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 28.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Budowa drogi 

ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Kępno” (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

89)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 27.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Budowa drogi 

S12 na odcinku Sieradz – Kalisz” (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

90)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

załączniku nr 2 w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe 

(rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy Pleszewa w 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 
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ciągu S12; 

91)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Budowa 

obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu DK 36 – prace 

przygotowawcze” (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

92)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na rewitalizację 

zabytkowej parowozowni w Pile (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

93)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 17.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Budowa 

obwodnic Krotoszyna w ciągu DK 36 i DK 15 wraz z węzłem – prace 

przygotowawcze” (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

94)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na modernizację 

szpitala powiatowego w Wolsztynie (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

95)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 7.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 
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załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na budowę hospicjum w 

Pile (wydatki majątkowe); 

M. Poślednika 

96)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w 

załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na rozbudowę i 

modernizację szpitala w Grodzisku Wielkopolskim (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

97)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w 

załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Przygotowanie 

dokumentacji projektowej Północno–Wschodniej Obwodnicy 

Aglomeracji Poznańskiej, na parametrach drogi GP od węzła Poznań 

Północ (Złotkowo) w drodze S11 do węzła Kleszczewo w drodze S5 o 

całkowitej długości obwodnicy 37,4 km.(wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

98)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 500.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na dofinansowanie 

budowy zbiorników gnojowicy i płyt obornikowych u rolników na 

terenie Wielkopolski w związku z nowymi wymogami wynikającymi z 

ustawy prawo wodne (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

99)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób 

prawnych (dz. 756) o kwotę 350.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy 

celowe, poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. (wydatki 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 
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bieżące jednostek budżetowych); 

100)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 200.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na modernizacje 

urządzeń melioracyjnych w województwie wielkopolskim (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

101)  w załączniku nr 1 w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) 

o kwotę 200.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji 

w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na dofinansowanie 

bioasekuracji hodowców trzody chlewnej na terenie wielkopolski w 

związku z ASF (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

102)  w załączniku nr 2 w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć 

wydatki o kwotę 20.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 

w załączniku nr 2 w części 85/30 – Województwo wielkopolskie na 

ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120, wydatki 

majątkowe) na zakup i utrzymanie Narodowej Kolekcji Poznańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

103)  w załączniku nr 2 w części 22 – Gospodarka wodna zmniejszyć 

wydatki o kwotę 20.000 tys. zł w pozostałej działalności w gospodarce 

komunalnej i ochronie środowiska (rozdz. 90095, dotacje i subwencje – 

dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w załączniku 

nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na bieżące utrzymanie cieków 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 
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wodnych w Wielkopolsce (dotacje i subwencje); 

104)  w załączniku nr 2 w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa 

zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, 

należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie nowej 

pozycji w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe pn. 

„Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 w Poznaniu, Okulistyka”„ (wydatki 

majątkowe) na budowę i wyposażenie Oddziału Okulistyki; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

105)  w załączniku nr 2 w części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o 

kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w 

załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe na rozbudowę Szpitala 

Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

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

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (…) zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w załączniku nr 2 w części 

39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 

majątkowe) na dokumentację i wykupy gruntów w ramach budowy S–

11; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

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

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (…) zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowym 

systemem wynagrodzeń w załączniku nr 2 w części 80 – Regionalne 

Izby Obrachunkowe (rozdz. 75015, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 
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108)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 6.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w załączniku nr 2 w 

części 83 – Rezerwy celowe na budowę obwodnicy Wrześni w ciągu 

drogi krajowej nr 15 (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

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

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w załączniku nr 2 w 

części 83 – Rezerwy celowe na rozbudowę Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Gnieźnie (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

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

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie w załączniku nr 2 w części 83 – 

Rezerwy celowe nowej pozycji na przedłużenie programu 

wieloletniego, zgodnie z przyjętą ustawą, „Uniwersytet im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu 2004–2019”(wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

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

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich… zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w załączniku nr 2 w 

części 83 – Rezerwy celowe na budowę hali sportowej w Czerniejewie 

(wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

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

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 
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europejskich ... zmniejszyć wydatki o kwotę 2.882 tys. zł, z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w załączniku nr 2 w części 

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

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 (wydatki 

majątkowe), na budowę kładki pieszo–rowerowej nad Kanałem Ulgi w 

Koninie; 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

113)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 44 – 

Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych (wydatki 

bieżące jednostek budżetowych) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.000 tys. 

zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w załączniku nr 2 w 

części 83 – Rezerwy celowe na program rewitalizacji symboli 

Powstania Wielkopolskiego w Śremie (wieża ciśnień) (wydatki 

majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

114)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 73 – Rezerwa na 

zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne (...) (wydatki 

bieżące jednostek budżetowych) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. 

zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w załączniku nr 2 w 

części 83 – Rezerwy celowe, poz. 76 – Środki na realizację programu 

wieloletniego „Niepodległa” (...) (dotacje i subwencje) oraz zmienić 

brzmienie tytułu rezerwy poprzez dodanie na końcu – „w tym uczczenie 

rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1.000 tys. zł „; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

115)  w załączniku nr 2 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 90 – 

Uzupełnienie wydatków o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 

maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięć (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł, z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w załączniku nr 2 w 

części 83 – Rezerwy celowe na remont drogi krajowej nr 15 na odcinku 

Gniezno–Września (wydatki majątkowe); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 
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116)  w załączniku nr 2 w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć 

wydatki o kwotę 6.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 

w załączniku nr 2 w części 42 – Sprawy wewnętrzne o kwotę 6.000 tys. 

zł na Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 75412), wydatki majątkowe 

oraz dotacje i subwencje: 

a) zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Leśnej, gmina Oborniki, 

powiat Obornicki (400 tys. zł) – (27 członków czynnych, 22 

strażaków ratowników, 48 wyjazdów, 5 ofiar śmiertelnych), 

b) zakup zestawu narzędzi do ratownictwa technicznego dla OSP 

Stobno gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko–trzcianecki (80 tys. 

zł), 

c) zakup zestawu narzędzi do ratownictwa technicznego dla OSP 

Kościan, gmina Kościan, powiat kościański (80 tys. zł), 

d) zakup motopomp „TOHATSU” dla OSP Gorzyce, gmina Czempiń, 

powiat kościański (30 tys. zł); 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka,  

J. Rotnickiej, 

M. Augustyna, 

J. Libickiego, 

M. Poślednika 

117)  w załączniku nr 2: 

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

przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75112 – jednostki 

podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zwiększa się wydatki 

bieżące o 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na identyfikację ofiar 

zbrodni systemów totalitarnych, 

b) w części 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne w rozdziale 75420 – 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, zmniejsza się wydatki bieżące o 

4.000 tys. zł; 

Poprawka 

senatorów: 

T. Grodzkiego, 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 

118)  w załączniku nr 2: Poprawka 

senatorów: 
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a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zmniejsza się dotacje i subwencje o 400 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 

400 tys. zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zamęcinie; 

P. Zientarskiego, 

G. Sztark 

119)  w załączniku nr 2: 

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zmniejsza się dotacje i subwencje o 250 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 

250 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego OSP w 

Bornem Sulinowie i w Łubowie; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Zientarskiego, 

G. Sztark 

120)  w załączniku nr 2: 

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zmniejsza się dotacje i subwencje o 250 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 

250 tys. zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krosino; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Zientarskiego, 

G. Sztark 

121)  w załączniku nr 2: 

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zmniejsza się dotacje i subwencje o 750 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 

Poprawka 

senatorów: 

P. Zientarskiego, 

G. Sztark 
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750 tys. zł z przeznaczeniem na zakup uterenowionego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Tucznie; 

122)  w załączniku nr 2: 

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zmniejsza się dotacje i subwencje o 250 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 

250 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – 

gaśniczego dla OSP w Parsęcku; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Zientarskiego, 

G. Sztark 

123)  w załączniku nr 2: 

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, 

zmniejsza się dotacje i subwencje o 280 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 

280 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego w tym 

dofinasowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP 

w Ustroniu Morskim; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Zientarskiego, 

G. Sztark 

124)  a) w załączniku nr 2: 

– w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł z 

przeznaczeniem na budowę obwodnicy Kwidzynia (10 mln zł) 

oraz dokończenie obwodnicy Malborka (10 mln zł), 

– w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 

75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki 

majątkowe o 1.600 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 

samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Pastwa (400 tys. 

zł) oraz w powiatach sztumski, malborki i nowodworskim (1.200 

Poprawka sen. 

L. Czarnobaja 
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tys. zł), 

– w części 83 Rezerwy celowe:  

– – w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z 

udziałem środków europejskich, finansowanie projektów 

z udziałem środków otrzymywanych od państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w 

budżecie środków europejskich, projektów pomocy 

technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb 

wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów 

i projektów finansowanych z udziałem środków z UE, 

zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem 

środków Unii Europejskiej o 1.521.600 tys. zł, 

– –  w poz. 70 – Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016–2019, zwiększa się 

dotacje i subwencje o 1.200.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 8 w części 22 Gospodarka Wodna w rozdziale 

90095 – Państwowe Gospodarstw Wodne Wody Polskie, zwiększa 

się dotację o 300.000 tys. zł z przeznaczeniem na ochronę 

przeciwpowodziową na Powiślu i Żuławach; 

125)  w załączniku nr 2: 

a) w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 75412 Ochotnicze 

straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.200 tys. zł z 

przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla 

OSP Sucha, Mozy, Nowe Kramsko, 

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

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, 

finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

Poprawka 

senatorów: 

W. Sługockiego, 

W. Komarnickiego 
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pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie 

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.200 tys. zł; 

126)  w załączniku nr 2: 

a) w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 75412 Ochotnicze 

straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.600 tys. zł z 

przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla 

OSP Trzciel, Świniary, Przytoczna i Bledzew, 

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

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, 

finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie 

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.600 tys. zł; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Sługockiego, 

W. Komarnickiego 

127)  w załączniku nr 2: 

a) w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 75412 Ochotnicze 

straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 600 tys. zł z 

przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla 

OSP Wężyska (200 tys. zł) i Szczawno (400 tys. zł), 

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

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, 

finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od 

Poprawka 

senatorów: 

W. Sługockiego, 

W. Komarnickiego 
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państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie 

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 600 tys. zł; 

128)  w załączniku nr 2: 

a) w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 75412 Ochotnicze 

straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.200 tys. zł z 

przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla 

OSP Lubno, Lubczyno i Deszczno, 

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

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, 

finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie 

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.200 tys. zł; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Sługockiego, 

W. Komarnickiego 

129)  w załączniku nr 2: 

a) w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 75412 Ochotnicze 

straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.400 tys. zł z 

przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla 

OSP Lipniki Łużyckie (400 tys. zł), Tuplice (400 tys. zł) , Sieniawa 

Żarska (400 tys. zł) i Bieniów (100 tys. zł), Marszów (100 zł), 

Poprawka 

senatorów: 

W. Sługockiego, 

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

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, 

finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie 

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.400 tys. zł; 

130)  w załączniku nr 2: 

a) w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 75412 Ochotnicze 

straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o 400 tys. zł z 

przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP 

Trzebiel, 

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

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, 

finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie 

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 400 tys. zł; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Sługockiego, 

W. Komarnickiego 

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

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 
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otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskich nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 2 500 tys. zł z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe pn. „Przebudowa ulic Tielt i Brignoles w Szamotułach wraz z 

budowa na ich skrzyżowaniu pomnika generała Stanisława Maczka”; 

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

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków 

otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskich nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 3 000 tys. zł 

z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – 

Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy 

środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II”; 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 

133)  w załączniku nr 2 w części nr 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków 

otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 
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Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskich nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 8 000 tys. zł 

z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe pn. „Budowa Szkoły Technikalnej w Grodzisku 

Wielkopolskim”; 

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

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków 

otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskich nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 1 500 tys. zł z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe pn. „Zakup średniego samochodu gaśniczego ratownictwa 

technicznego GBART dla jednostki OSP w Opalenicy”; 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 

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

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków 

otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskich nieujętych w budżecie 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 
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środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 4 000 tys. zł z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. 

dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu”; 

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

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków 

otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskich nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 10 000 tys. zł z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe pn. „Budowa Centrum Usług Społecznych w Nowym Tomyślu 

(wspólny budynek z windą dla: Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności)”; 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 

137)  w załączniku nr 2 w części nr 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków 

otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 
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pochodzących z budżetu Unii Europejskich nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 2 000 tys. zł 

z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe pn. „Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala 

Powiatowego w Szamotułach”; 

138)  w załączniku nr 2 w części nr 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – 

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków 

otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskich nieujętych w budżecie 

środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej 

polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic 

kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków z UE, zmniejsza się współfinansowanie projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 18 000 tys. zł z 

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy 

celowe pn. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w 

miejscowości Sieraków, powiat międzychodzki”. 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 
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