
 

 

Druk nr 2978-A    

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 
 

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

 

o rządowym projekcie ustawy budżetowej 
na rok 2015 (druk nr 2772) 

 
 

Sejm na 82 posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2978 
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 
w drugim czytaniu. 

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

17 grudnia 2014 r.  
 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 8 w pkt 2 lit. c nadać brzmienie: 
„c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego 

lub ostrożnościowego – do kwoty 400 000 tys. zł,”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

 

do załącznika nr 1:  

 
2) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 150.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw 
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pod nazwą „Wieloletni krajowy program wprowadzenia gabinetów lekarskich i 
stomatologicznych w szkołach” (dotacje i subwencje). 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

  
 

3) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
100.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy 
celowe w poz. 25 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu 
pomocy społecznej ..., na zwiększenie środków na zasiłki i pomoc w naturze (dotacje i 
subwencje). 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

 
 

4) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
100.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy 
celowe w poz. 27 - Środki na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” (dotacje i subwencje). 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

 
 

5) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek 
budżetowych w części 39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na: 
„Rozpoczęcie i kontynuacja prac projektowych i modernizacyjnych dotyczących remontu 
mostu na Dunajcu w Nowym Sączu oraz obwodnic Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego 
Sącza, Grybowa i Gorlic w ciągu drogi krajowej nr 28, budowa pasów wolnego ruchu. 
Prace projektowe drogi ekspresowej Brzesko -  Nowy Sącz. Modernizacja i budowa 
pasów wolnego ruchu  na drodze krajowej 75 Brzesko -  Nowy Sącz - Muszynka. Wykup 
gruntów pod przebudowę drogi krajowej S7 Rabka - Nowy Targ”.   

– poseł Wiesław Janczyk, poseł Barbara Bartuś, poseł Anna Paluch, poseł Piotr 
Naimski z grupą posłów 

– odrzucić 
 

6) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
pozycji pod nazwą „Wyrównywanie standardów w środowiskowych domach 
samopomocy” (dotacje i subwencje).  

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 
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7) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
45.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek 
budżetowych w części 39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na: 
„Bieżąca modernizacja, wykup gruntów i prace projektowe dotyczące budowy pasów 
wolnego ruchu ułatwiających pokonywanie wniesień w drodze krajowej 75 Brzesko -  
Nowy Sącz – Muszynka”.   

– poseł Wiesław Janczyk z grupą posłów 
– odrzucić 

 
8) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
40.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 11 - 
Krajowe Biuro Wyborcze w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdz. 75101) na poprawę warunków przeprowadzenia 
wyborów, tj. wymianę urn, monitoring, system informatyczny.  

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

 
9) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 36.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod 
nazwą „Przebudowa i rozbudowa pomieszczenia Wydziału Budownictwa Politechniki 
Częstochowskiej” (wydatki majątkowe).  

– poseł Szymon Giżyński, poseł Jerzy Sądel z grupą posłów 
– odrzucić 

 
10) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85- Budżety 
wojewodów na Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (rozdz. 01002) na 
zwiększenie dotacji dla ośrodków doradztwa rolniczego, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

 
11) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 25 - Kultura 
fizyczna na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) (dotacje i subwencje), na 
wspieranie sportu wśród dzieci i młodzieży. 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

 
12) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
21.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących  w części 85- 
Budżety wojewodów na Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (rozdz. 01032) na 
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zwiększenie środków finansowych na wojewódzkie inspekcje ochrony roślin i 
nasiennictwa, zgodnie z załącznikiem nr 2.  

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 
13) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod 
nazwą „Rewitalizacja terenów po byłych Zakładach Chemicznych Zachem i usunięcie 
odpadów niebezpiecznych” (wydatki majątkowe).  

– poseł Piotr Król z grupą posłów  
– odrzucić  

 
14) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 20.000 
tys. zł,  z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 46 - Zdrowie, na szpitale 
ogólne (rozdz. 85111) na modernizację, rozbudowę oraz konieczność przystosowania do 
wymogów ministra zdrowia Szpitala Powiatowego w Białogardzie (dotacje i subwencje).  

– poseł Czesław Hoc, poseł Stefan Strzałkowski z grupą posłów 
– odrzucić  

 
15) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Rekultywacja Piaseczna (świętokrzyskie) wykonanie 
systemu odwodnieniowo-drenażowego na terenach przyległych do wyrobiska po byłej 
kopalni siarki - Piaseczno” (wydatki bieżące). 

– poseł Maria Zuba z grupą posłów 
– odrzucić  

 
16) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Radomiu – etap I” 
(wydatki majątkowe).  

– poseł Marek Suski z grupą posłów 
– odrzucić  

 
17) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na ulicę Lwowską BIS w 
Sandomierzu wzdłuż drogi nr 77 wraz z odbudową Mostu Starego przez Wisłę. 

– poseł Maria Zuba z grupą posłów 
– odrzucić  
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18) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę drogi 42 między 
Skarżyskiem, Starachowicami, Wąchockiem (obwodnica Wąchocka). 

– poseł Maria Zuba z grupą posłów 
– odrzucić  

 
19) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Odbudowa historycznego mostu tczewskiego przez rzekę 
Wisłę w Tczewie – etap II” (wydatki bieżące). 

– poseł Andrzej Jaworski, poseł Kazimierz Smoliński z grupą posłów 
– odrzucić  

 
20) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85/02 
województwo dolnośląskie na melioracje wodne (rozdz. 01008) na gruntowną 
modernizację i przebudowę wałów przeciwpowodziowych będących w administracji 
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. 

– poseł Piotr Łukasz Babiarz z grupą posłów 
– odrzucić  

 
21) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 19 - Budżet, 
finanse publiczne i instytucje finansowe na bary mleczne (rozdz. 55003). 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 
22) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 19.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod 
nazwą „Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Modernizacja i wyposażenie 
pracowni genetycznej. Rozbudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej i zakup rezonansu 
magnetycznego” (wydatki majątkowe).  

– poseł Krzysztof Michałkiewicz z grupą posłów  
– odrzucić  

 
23) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
18.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji  w części 85- 
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Budżety wojewodów na Spółki wodne (rozdz. 01009) na zwiększenie dotacji dla spółek 
wodnych, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 
24) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
18.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Rewitalizacja Rozwadowa w powiecie stalowowolskim” 
(wydatki bieżące). 

– poseł Antoni Błądek z grupą posłów 
– odrzucić  

 
25) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
16.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85 - 
Budżety wojewodów na ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) na zwiększenie 
dotacji w związku z corocznym zmniejszeniem nakładów na ośrodki pomocy społecznej 
w budżetach wojewodów, zgodnie z załącznikiem nr 4.  

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 
26) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
pozycji pod nazwą „Krajowy wieloletni program leczenia niepłodności” (dotacje i 
subwencje). 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 
27) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na rozbudowę drogi krajowej nr 53 na 
odcinku od km ok. 46  + 600 do km 47 +700 wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą 
Leyka i Wileńską w Szczytnie. 

– poseł Jerzy Szmit, poseł Barbara Bubula, poseł Iwona Ewa Arent z grupą posłów 
– odrzucić  

 
28) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 10.000 
tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transport, 
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę ulicy Sikorskiego w Olsztynie.  

– poseł Jerzy Szmit, poseł Iwona Ewa Arent z grupą posłów 
– odrzucić  
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29) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w części 39 – Transport, drogi publiczne 
krajowe (rozdz. 60011) na realizację zadań związanych z budową drogi krajowej nr 47 na 
odcinku Rabka Zdrój-Nowy Targ” (wydatki majątkowe) 

– poseł Anna Paluch z grupą posłów  
– odrzucić  

 
30) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Remont i rozbudowa IV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach” (wydatki majątkowe).  

– poseł Krzysztof Tchórzewski z grupą posłów 
– odrzucić  

 
31) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Realizacja wyroków sądowych dotyczących wypłaty 
zaległych wynagrodzeń pracownikom byłego szpitala SP w Kostrzynie”„ (wydatki 
majątkowe).  

– poseł Elżbieta Rafalska, poseł Marek Ast, poseł Jerzy Materna z grupą posłów 
– odrzucić  

 
32) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 10.000 
tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w 
części 39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę przeprawy 
mostowej przez rzekę Odrę w Brzegu w ciągu dróg krajowych 94 i 39, dojazd z węzła 
Przylesie do autostrady A2.  

– poseł Sławomir Kłosowski, poseł Jerzy Żyżyński z grupą posłów 
– odrzucić  

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

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, 
infrastruktura kolejowa (rozdz. 60002) na rewitalizację linii kolejowej 107 Zagórz-Nowy 
Łupków oraz linii kolejowej 102 Przemyśl - Malhowice. 

– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów 
– odrzucić 

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

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
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10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę drogi krajowej 79.  

– poseł Maria Nowak z grupą posłów  
– odrzucić  

 

35) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 45 - Sprawy zagraniczne i 
członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w tym kwotę 7.000 tys. zł 
na opiekę i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą (rozdz. 85330) (świadczenia na rzecz 
osób fizycznych) i kwotę 3.000 tys. zł na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w 
kraju (rozdz. 85413) (wydatki bieżące). 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 

36) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
9.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – 
Transport, infrastruktura kolejowa (rozdz. 60002) na rewitalizację linii kolejowej nr 72 na 
odcinku Zamość – Hrubieszów z przywróceniem komunikacji pasażerskiej – I etap. 

– poseł Sławomir Zawiślak z grupą posłów 
– odrzucić  

 

37) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 8.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw 
pod nazwą „Budowa drogi dwujezdniowej na odcinku Wierzbica-Pułtusk wraz z 
obwodnicą Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61” (wydatki majątkowe) w celu 
kontynuacji prac projektowych i wykupu gruntów. 

– poseł Henryk Kowalczyk, poseł Arkadiusz Czartoryski, poseł Grzegorz Adam 
Woźniak, poseł Krzysztof Tchórzewski z grupą posłów 

– odrzucić  
 

38) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 8.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przygotowanie procesu inwestycyjnego przebudowy 
drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełma. 

– poseł Beata Mazurek z grupą posłów 
– odrzucić  

 

39) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Prace projektowe - wykonanie dokumentacji części 
pediatrycznej Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu” (wydatki majątkowe). 

– poseł Tadeusz Dziuba z grupą posłów 
– odrzucić  
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40) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 8.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w 
części 39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę mostu na rzece 
Odrze w miejscowości Kostrzyn nad Odrą w woj. lubuskim (przygotowanie projektu 
mostu i obwodnicy).  

– poseł Jerzy Materna, poseł Elżbieta Rafalska, poseł Marek Ast z grupą posłów 
– odrzucić  

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

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 8.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę drogi S 14 - prace projektowe. 

– poseł Marek Matuszewski, poseł Andrzej Adamczyk z grupą posłów 
– odrzucić  

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

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 8.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę mostu na rzece Odrze w miejscowości 
Krosno Odrzańskie nad Odrą w woj. lubuskim (przygotowanie projektu mostu i 
obwodnicy).  

– poseł Jerzy Materna, poseł Elżbieta Rafalska, poseł Marek Ast z grupą posłów 
– odrzucić  

 
43) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 8.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw 
pod nazwą: „Budowa Hali Lodowiskowej w Zgierzu” (dotacje i subwencje). 

– poseł Marek Matuszewski z grupą posłów 
– odrzucić  

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

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 7.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw 
pod nazwą „Budowa krytego toru do jazdy szybkiej na lodzie w Sanoku - I etap budowy” 
(wydatki bieżące). 

– poseł Piotr Babinetz z grupą posłów 
– odrzucić  

 
45) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 7.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw 
pod nazwą „Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 61” - prace 
projektowe (wydatki majątkowe). 

– poseł Arkadiusz Czartoryski, poseł Henryk Kowalczyk z grupą posłów 
– odrzucić  
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46) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
6.400 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę drogi krajowej nr 51 w 
Dobrym Mieście.  

– poseł Jerzy Szmit, poseł Iwona Ewa Arent z grupą posłów 
– odrzucić  

 
47) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
6.300 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę skrzyżowania dróg 
krajowych z uspokojeniem ruchu (rondo) w miejscowości Rozogi.  

– poseł Jerzy Szmit, poseł Iwona Ewa Arent z grupą posłów 
– odrzucić  

 
48) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 6.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w 
części 39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy 
Niemodlina w ciągu drogi krajowej 46.  

– poseł Sławomir Kłosowski, poseł Jerzy Żyżyński z grupą posłów 
– odrzucić  

 
49) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Dofinansowanie budowy krytej pływalni w Tomaszowie 
Lubelskim” (wydatki majątkowe). 

– poseł Sławomir Zawiślak z grupą posłów 
– odrzucić  

 
50) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na rewitalizację DK nr 15 pomiędzy 
Miliczem (Dziadkowo) a Cieszkowem. 

– poseł Piotr Łukasz Babiarz z grupą posłów 
– odrzucić  

 
51) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na realizację prac projektowych 
związanych z budową tzw. południowej obwodnicy Oławy o długości około 8 km, tj. 
odcinka od skrzyżowania z projektowaną północną obwodnicą Oławy do włączenia w 
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drogę krajową nr 94 za miejscowością Godzikowice, w ramach zadania pod nazwą 
„Obejście miasta Oławy wraz z nowym mostem na Odrze, do styku z istniejącą drogą 
wojewódzką nr 455”. 

– poseł Piotr Łukasz Babiarz z grupą posłów 
– odrzucić  

 
52) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy Stalowej Woli 
– etap I. 

– poseł Antoni Błądek z grupą posłów 
– odrzucić  

 
53) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących (na wynagrodzenia 
osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, 
składki na ubezpieczenia społeczne) w części 64 - Główny Urząd Miar, w tym 2.000 tys. 
zł na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) i 
4.000 tys. zł na jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom 
administracji rządowej (rozdz. 75007). 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 
54) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą 
„Remont i rozbudowa Centrum Rehabilitacyjnego Szpitala Powiatowego w Stargardzie 
Szczecińskim” (wydatki majątkowe). 

– poseł Michał Jach z grupą posłów  
– odrzucić  

 
55) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na rozpoczęcie budowy obwodnicy 
Łańcuta, woj. podkarpackie. 

– poseł Kazimierz Gołojuch z grupą posłów 
– odrzucić  

 
56) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na utworzenie w części  83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pn. 
„Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa” (wydatki bieżące).  

– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów 
– odrzucić  
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57) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Stworzenie pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu 
Miejskim w Żorach. Adaptacja pomieszczeń i zakup tomografu komputerowego” 
(wydatki bieżące). 

– poseł Czesław Sobierajski z grupą posłów 
– odrzucić  

 
58) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na prace studyjno-projektowe 
obwodnicy miasta Łomża w ciągu drogi ekspresowej Via Baltica. 

– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów 
– odrzucić  

 
59) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy Suwałk. 

– poseł Jarosław Zieliński z grupą posłów 
– odrzucić  

 
60) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na prace projektowe drogi Białystok – 
Kuźnica Białostocka z obwodnicą Sokółki. 

– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów 
– odrzucić  

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

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Dofinansowanie Opery i Filharmonii Podlaskiej” (wydatki 
bieżące). 

– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów 
– odrzucić  

 
62) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, 
infrastruktura kolejowa (rozdz. 60002) na modernizację linii kolejowej nr 71 Rzeszów - 
Ocice. 

– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów 
– odrzucić  
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63) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotacje i subwencje w części 39 – 
Transport,  infrastruktura kolejowa (rozdz. 60002) na modernizację linii kolejowej nr 71 
Rzeszów - Ocice. 

– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów 
– odrzucić  

 

64) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą 
„Przebudowa auli Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w 
Częstochowie” (wydatki majątkowe).  

– poseł Szymon Giżyński, poseł Jerzy Sądel z grupą posłów  
– odrzucić  

 

65) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Prace przygotowawcze i wykonanie dokumentacji 
technicznej bezkolizyjnego tunelu drogowego z przejściem dla pieszych w 
Zdzieszowicach, pod linią kolejową Opole – Kędzierzyn Koźle w ciągu ulicy Dworcowej 
z wyjazdem na ulicę Filarskiego” (wydatki majątkowe). 

– poseł Sławomir Kłosowski, poseł Jerzy Materna z grupą posłów 
– odrzucić  

 

66) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji  w części 24 - Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego na pozostałą działalność (rozdz. 92195) na regionalną 
edukację kulturalną w woj. śląskim.   

– poseł Maria Nowak z grupą posłów 
– odrzucić  

 

67) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
3.850 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę chodnika od m. Łąki 
Bratiańskie do m. Bratian w ciągu drogi krajowej 15.  

– poseł Jerzy Szmit z grupą posłów 
– odrzucić  

 

68) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na zjazd autostradowy Pilzno 

– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów  
– odrzucić  
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69) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na zjazd autostradowy Sędziszów Małopolski 

– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów  
– odrzucić  

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

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację skrzyżowania dróg 
Gałczyńskiego -Aleksandrowska w Zgierzu.  

– poseł Marek Matuszewski z grupą posłów  
– odrzucić  

 
71) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na program funkcjonalno-użytkowy wraz z decyzją 
środowiskową pod przebudowę drogi krajowej Pilzno-Jasło-Sanok. 

– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów 
– odrzucić  

 
72) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na zjazd autostradowy Dębica Wschód. 

– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów 
– odrzucić  

 
73) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw 
pod nazwą „Rewitalizacja Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu” (dotacje i subwencje). 

– poseł Marek Kuchciński z grupą posłów 
– odrzucić  

 
74) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Opracowanie dokumentacji Centrum Rehabilitacji w 
Radomiu” (wydatki majątkowe).  

– poseł Marek Suski z grupą posłów 
– odrzucić  
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75) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Budowa Centrum Onkologii w Radomiu” (wydatki 
majątkowe).  

– poseł Marek Suski z grupą posłów 
– odrzucić  

 

76) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Stworzenie Oddziału Intensywnej Terapii przy 
Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy” (wydatki bieżące). 

– poseł Piotr Łukasz Babiarz z grupą posłów 
– odrzucić  

 

77) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 1.850 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę chodnika od m. Dywity do m. Kieźliny w 
ciągu drogi krajowej 51. 

– poseł Jerzy Szmit, poseł Iwona Ewa Arent z grupą posłów 
– odrzucić  

 

78) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
1.775 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę i remont chodników, 
budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych oraz budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi krajowej nr 51 w Bartoszycach. 

– poseł Jerzy Szmit z grupą posłów 
– odrzucić  

 

79) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - 
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na prace projektowe i 
przygotowawcze – budowa obwodnicy Kolbuszowej.  

– poseł Zbigniew Chmielowiec z grupą posłów 
– odrzucić  

 

80) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 
budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
pozycji pn. „Budowa przejścia (kładki) dla pieszych nad drogą krajową nr 91 w 
Ozorkowie (dotacje i subwencje). 

– poseł Marek Matuszewski z grupą posłów 
– odrzucić  
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81) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na program funkcjonalno-użytkowy pod budowę 
obwodnicy Przeworska. 

– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów 
– odrzucić  

 
82) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 
1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
rezerwy celowej pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie - 
Białystok” (wydatki bieżące). 

– poseł Jacek Bogucki z grupą posłów 
– odrzucić  

 
83) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.000 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na program funkcjonalno-użytkowy wraz z decyzją 
środowiskową pod budowę obwodnicy Jasła. 

– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów 
– odrzucić  

 
84) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 400 
tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy 
celowej pod nazwą „Konserwacja zabytkowych kościołów w Kończudze i Jarosławiu” 
(dotacje i subwencje).  

– poseł Marek Kuchciński z grupą posłów 
– odrzucić  

 
do załącznika nr 2: 
 
85) W części 01 - Kancelaria Prezydenta zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 25.000 tys. zł 

w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 
75101) oraz w części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów 
realizowanych z udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 25.000 
tys. zł,  z przeznaczeniem kwoty 50.000 tys. zł na zwiększenie wydatków majątkowych w 
części 39 – Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na zabezpieczenie 
środków finansowych na modernizację drogi krajowej nr 28 poprzez budowę trzecich 
wolnych pasów ruchu na odcinku powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego 
(prace projektowe i wykup gruntów). 

– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP 
– odrzucić  
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86) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. 
zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 
75101) oraz w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki 
bieżące o kwotę 10.000 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów 
administracji rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem łącznej kwoty 20.000 tys. zł na 
utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw pod nazwą 
„Wyposażenie budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego” (wydatki 
bieżące). 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 
87) W części 01 - Kancelaria Prezydenta zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł w 

urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 
75101) z przeznaczeniem na zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych w części 
54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na Państwowy Fundusz 
Kombatantów (rozdz. 85323) na zwiększenie środków przeznaczonych na pomoc 
socjalną dla kombatantów.  

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 
88) W części 01 - Kancelaria Prezydenta zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o kwotę 2.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa (rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących 
jednostek budżetowych w części 85/08 - Województwo lubuskie w rozdz. 85412 kolonie 
i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci na  wspieranie sportu dzieci i młodzieży ze 
wsi i małych miast (np. piłka nożna).  

– poseł Jerzy Materna, poseł Elżbieta Rafalska, poseł Marek Ast z grupą posłów 
– odrzucić  

 
89) W części 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 

500 tys. zł (wynagrodzenia osobowe) w urzędach naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdz. 75101), w części 15/01 - 
Ministerstwo Sprawiedliwości zmniejszyć wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych o kwotę 500 tys. zł na uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz 
uposażenia rodzinne (rozdz. 75312) z przeznaczeniem ogólnej kwoty 1.000 tys. zł   na 
zwiększenie wydatków bieżących (w tym 843 tys. zł na wynagrodzenia osobowe) w 
części 66 - Rzecznik Praw Pacjenta, na utworzenie 17 nowych etatów dla Rzecznika 
Praw Pacjenta (rozdz. 75001).  

– poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka w imieniu KP PO 
– przyjąć  

 
90) W części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) przesunąć kwotę 37 tys. zł ze 
składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na 
uzupełnienie środków na wynagrodzenia do wysokości określonej ustawą 
„okołobudżetową”. 

– poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka w imieniu KP PO 
– przyjąć  
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91) W części 18 - Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 12.000 tys. zł na wykup odsetek 
od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017), z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 85/06 - województwo lubelskie na ochronę zabytków i opiekę nad 
zabytkami (rozdz. 92120) (dotacje i subwencje). 

– poseł Gabriela Masłowska z grupą posłów 
– odrzucić  

 
92) W części 18 - Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 10.000 tys. zł na wykup odsetek 
od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017), z przeznaczeniem na utworzenie w części 
83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą: „Środki dla Klinicznego Centrum 
Stomatologii UM w Lublinie” (wydatki bieżące). 

– poseł Gabriela Masłowska z grupą posłów 
– odrzucić  

 
93) W części 18 - Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 5.000 tys. zł na wykup odsetek 
od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017), z przeznaczeniem na utworzenie w części 
83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą: „Hospicja w województwie lubelskim” 
(dotacje i subwencje). 

– poseł Gabriela Masłowska z grupą posłów 
– odrzucić  

 
94) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki 

bieżące w urzędach skarbowych (rozdz. 75009) o kwotę 30.000 tys. zł oraz w części 81 – 
Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące na ogólną rezerwę budżetową Rady 
Ministrów (rozdz. 75817) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty 50.000 
tys. zł na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw pod nazwą 
„Fundusz rozwoju „Młodego biznesu”’ (dotacje i subwencje). 

– poseł Leszek Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić  

 
95) W części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć o kwotę 16.000 tys. 

zł wydatki majątkowe na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) z 
przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy pod nazwą 
„Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Muzeum Jana Pawła II w Świątyni 
Opatrzności Bożej” (wydatki majątkowe).  

– poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka w imieniu KP PO 
– poseł Jan Bury w imieniu KP PSL 

– przyjąć  
 
96) w części 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć 

wydatki o kwotę 118.230 tys. zł w rozdz. 75822 - Fundusz Kościelny (dotacje i 
subwencje), z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej 
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rezerwy celowej pod nazwą: „Finansowanie działalności Kościoła Katolickiego” 
(świadczenia na rzecz osób fizycznych). 

– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP TR 
– odrzucić  

 
97) W części 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć 

wydatki na Fundusz Kościelny (rozdz. 75822) o kwotę 23.900 tys. zł, z przeznaczeniem 
na zwiększenie wydatków bieżących w części 28 – Nauka na działalność 
upowszechniającą naukę (rozdz. 73006). 

– poseł Leszek Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić  

 
98) W części 63 – Rodzina zmniejszyć wydatki na rodziny zastępcze (rozdz. 85204, dotacje i 

subwencje) o kwotę 7.800 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 83 
–Rezerwy celowe poz. 53 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na 
prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w 
pieczy zastępczej) (dotacje i subwencje).  

– poseł Rafał Grupiński w imieniu KP PO 
– przyjąć  

 
99) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 

Skarbu Państwa o kwotę 180.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, 
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na 
zwiększenie dotacji i subwencji w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 7 - Dopłaty do 
paliwa rolniczego. 

– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP 
– odrzucić  

 
100) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 

Skarbu Państwa o kwotę 60.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, 
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) oraz  w części  79 - Obsługa 
długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 100.000 
tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 
finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem kwoty 160.000 tys. zł 
na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport, drogi publiczne 
krajowe (rozdz. 60011) na zabezpieczenie środków finansowych na budowę obwodnic w 
ciągu drogi krajowej nr 28, tj.: Limanowej, Mszany Dolnej Grybowa, Gorlic - prace 
projektowe i wykup gruntów. 

– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP 
– odrzucić  

 
101) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 

Skarbu Państwa o kwotę 20.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, 
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701),  z przeznaczeniem na 
utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy celowej pod nazwą „Budowa 
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drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice Kosztowy - Bielsko-Biała” (wydatki 
majątkowe). 

– poseł Grzegorz Tobiszowski, poseł Szymon Giżyński z grupą posłów 
– odrzucić  

 
102) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 

Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, 
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na 
utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw pod nazwą „Remont i 
adaptacja budynków pokoszarowych oraz zakup wyposażenia na cele dydaktyczne 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie” (wydatki majątkowe). 

– poseł Zbigniew Dolata z grupą posłów 
– odrzucić  

 
103) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 

Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, 
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na 
utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw pod nazwą „Budowa 
obwodnicy Gniezna w ciągu drogi krajowej nr 15” (wydatki majątkowe) w celu 
wykonania prac projektowych i wykupu gruntów. 

– poseł Zbigniew Dolata z grupą posłów 
– odrzucić  

 
104) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 

Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, 
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP na Narodowy Fundusz 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (rozdz. 92123) (dotacje i subwencje). 

– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek 
Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów 

– odrzucić  
 
105) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 

Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, 
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na 
muzea (rozdz. 92118) na budowę Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach - prace 
przygotowawcze i rozpoczęcie budowy (dotacje i subwencje).   

– poseł Grzegorz Tobiszowski z grupą posłów 
– odrzucić  

 
106) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu 

Państwa o kwotę 600.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych 
oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek 
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samorządu terytorialnego na część oświatową subwencji ogólnej (rozdz. 75801 - dotacje i 
subwencje). 

– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP 
– odrzucić  

 
107) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki  na obsługę długu Skarbu 

Państwa o kwotę 600.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych 
oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na Budowę Obwodnicy Południowej Opola.   

– poseł Beata Kempa w imieniu KP SP 
– odrzucić  

 
108) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki  na obsługę długu Skarbu 

Państwa o kwotę 200.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych 
oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na Budowę obwodnicy Kędzierzyna Koźla.   

– poseł Beata Kempa w imieniu KP SP 
– odrzucić  

 
109) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki  na obsługę długu Skarbu 

Państwa o kwotę 200.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych 
oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy Niemodlina.   

– poseł Beata Kempa w imieniu KP SP 
– odrzucić  

 
110) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki  na obsługę długu Skarbu 

Państwa o kwotę 200.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych 
oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz.60011) na budowę obwodnicy Olesna.   

– poseł Beata Kempa w imieniu KP SP 
– odrzucić  

 
111) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu 

Państwa o kwotę 20.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych 
oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703),  z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na zabezpieczenie środków finansowych na budowę 
obwodnicy Mławy na trasie S-7 - prace projektowe i wykup gruntów. 

– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP 
– odrzucić  
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112) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące na ogólną rezerwę 
budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817) o kwotę 10.000 tys. zł oraz w części 83 – 
Rezerwy celowe poz. 73 -  Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany 
organizacyjne, w tym nowe zadania zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem łącznej kwoty 20.000 tys. zł na utworzenie w części 83 – Rezerwy 
celowe nowej pozycji rezerw pod nazwą „Środki na finansowanie działalności oraz 
realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej” (dotacje i subwencje). 

– poseł Leszek Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić  

 
113) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z 

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 120.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą: 
„Usuwanie skutków powodzi w dorzeczach Wisły i Odry” (dotacje i subwencje). 

– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP 
– odrzucić  

 
114) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z 

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą: 
„Zabezpieczenie środków finansowych na remont mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi 
krajowej nr 28 w miejscowości Nowy Sącz”. 

– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP 
– odrzucić  

 
115) 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 dotacje i subwencje w części 22 – 
Gospodarka wodna na regionalne zarządy gospodarki wodnej (rozdz. 71018) na 
zwiększenie środków dla województwa małopolskiego na bieżące utrzymanie rzek, 
cieków i urządzeń melioracyjnych o funkcjach przeciwpowodziowych w Krakowie i 
powiecie krakowskim ( gminy Skawina i Czernichów i Igołomia Wawrzeńczyce). 

– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek 
Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów 

– odrzucić  
 
116) 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 bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na prace projektowe i wykup gruntów pod drogę 
ekspresową S12 Kalisz - Sieradz. 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 
117) 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 bieżących w części 39 – Transport, drogi 
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publiczne krajowe (rozdz. 60011) na prace projektowe i wykup gruntów pod drogę 
ekspresową S 25 Kalisz - Konin. 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 
118) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z 

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przygotowanie procesu inwestycyjnego przebudowy 
drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm. 

– poseł Leszek Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić  

 
119) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów z udziałem 

środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Modernizacja 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” (wydatki majątkowe).  

– poseł Tomasz Latos, poseł Piotr Król z grupą posłów 
– odrzucić  

 
120) 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 części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw pod 
nazwą „Wydatki związane z przygotowaniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 
2016 r.” (dotacje i subwencje). 

– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek 
Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów 

– odrzucić  
 
121) 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 zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na prace projektowe i wykup gruntów pod budowę 
obwodnicy miasta Kalisza. 

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić  

 
122) 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 zwiększenie dotacji i subwencji w części 85/24 - województwo 
śląskie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120 - dotacja na rzecz 
wyremontowania zabytkowej Katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. 

– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP 
– odrzucić  
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123) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów z udziałem 
środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Modernizacja 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy” (wydatki majątkowe).  

– poseł Tomasz Latos, poseł Piotr Król z grupą posłów 
– odrzucić  

 
124) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów z udziałem 

środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Modernizacja 
Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy” (wydatki majątkowe).  

– poseł Tomasz Latos, poseł Piotr Król z grupą posłów 
– odrzucić  

 
125) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z 

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przygotowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i kontynuacja przebudowy drogi krajowej nr 94 (gmina Olkusz, 
Jerzmanowice - Przeginia, Wielka Wieś). 

– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek 
Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów 

– odrzucić  
 
126) 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 zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przygotowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę i modernizację odcinka drogi nr 7 na wjeździe do Krakowa od strony 
Warszawy. 

– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek 
Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów 

– odrzucić  
 
127) 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 zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przygotowanie dokumentacji projektowej na 
budowę chodników przy drodze krajowej nr 44 w gminie Skawina. 

– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek 
Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów 

– odrzucić  
 
128) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z 

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 200 tys. zł, z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi 
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na opracowanie dokumentacji projektowo-



 25 

kosztorysowej oraz koncepcji przejścia podziemnego dla pieszych w ciągu DK nr 7 w 
miejscowości Libertów (gm. Mogilany). 

– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek 
Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów 

– odrzucić  
 
129) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 73 - Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre 

zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania zmniejszyć wydatki bieżące jednostek 
budżetowych o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - 
Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą: „Środki na finansowanie działalności oraz 
realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej” (dotacje i subwencje). 

– poseł Jan Bury w imieniu KP PSL 
– odrzucić 

  
Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany 

w innych przepisach i załącznikach do ustawy. 
 
 
 
Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. 

 
 

   Przewodnicząca Komisji 
   Finansów Publicznych 
   i sprawozdawca 
 
 
   (-) Krystyna Skowrońska 
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Załącznik nr 1 
 

Załącznik do poprawki dot. spółek wodnych - 
           podział na województwa 

Część Dział Rozdział Województwo Kwota w tys. zł 
85 / 02 010 01009 Dolnośląskie 1 010 
85 / 04 010 01009 Kujawsko-Pomorskie 2 187 
85 / 06 010 01009 Lubelskie 705 
85 / 08 010 01009 Lubuskie 551 
85 / 10 010 01009 Łódzkie 607 
85 /12 010 01009 Małopolskie 778 
85 / 14 010 01009 Mazowieckie 3 272 
85 / 16 010 01009 Opolskie 374 
85 / 18 010 01009 Podkarpackie 766 
85 / 20 010 01009 Podlaskie 1 397 
85 / 22 010 01009 Pomorskie 1 011 
85 / 24 010 01009 Śląskie 968 
85 / 26 010 01009 Świętokrzyskie 208 
85 / 28 010 01009 Warmińsko-Mazurskie 766 
85 / 30 010 01009 Wielkopolskie 3 063 
85 / 32 010 01009 Zachodniopomorskie 337 

85 010 01009 Budżety wojewodów ogółem 18000 
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Załącznik nr 2  

 

Załącznik do poprawki dot. Inspekcji Ochrony Roślin - 
           podział na województwa 

Część Dział Rozdział Województwo Kwota w tys. zł 
85 / 02 010 01032 Dolnośląskie 1500 
85 / 04 010 01032 Kujawsko-Pomorskie 1000 
85 / 06 010 01032 Lubelskie 1800 
85 / 08 010 01032 Lubuskie 800 
85 / 10 010 01032 Łódzkie 1400 

    85 /12 010 01032 Małopolskie 1400 
85 / 14 010 01032 Mazowieckie 2000 
85 / 16 010 01032 Opolskie 800 
85 / 18 010 01032 Podkarpackie 1500 
85 / 20 010 01032 Podlaskie 1200 
85 / 22 010 01032 Pomorskie 1200 
85 / 24 010 01032 Śląskie 1300 
85 / 26 010 01032 Świętokrzyskie 800 
85 / 28 010 01032 Warmińsko-Mazurskie 1200 
85 / 30 010 01032 Wielkopolskie 2200 
85 / 32 010 01032 Zachodniopomorskie 1400 

85 010 01032 Budżety wojewodów ogółem 21500 
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Załącznik nr 3  

Załącznik do poprawki dot. ośrodków doradztwa rolniczego - 
           podział na województwa 

Część Dział Rozdział Województwo Kwota w tys. zł 
85 / 02 010 01002 Dolnośląskie 2200 
85 / 04 010 01002 Kujawsko-Pomorskie 2000 
85 / 06 010 01002 Lubelskie 2600 
85 / 08 010 01002 Lubuskie 1000 
85 / 10 010 01002 Łódzkie 2200 

    85 /12 010 01002 Małopolskie 1600 
85 / 14 010 01002 Mazowieckie 3700 
85 / 16 010 01002 Opolskie 1000 
85 / 18 010 01002 Podkarpackie 2200 
85 / 20 010 01002 Podlaskie 1400 
85 / 22 010 01002 Pomorskie 1800 
85 / 24 010 01002 Śląskie 900 
85 / 26 010 01002 Świętokrzyskie 1500 
85 / 28 010 01002 Warmińsko-Mazurskie 1400 
85 / 30 010 01002 Wielkopolskie 3100 
85 / 32 010 01002 Zachodniopomorskie 1400 

85 010 01002 Budżety wojewodów ogółem 30000 
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Załącznik nr 4  

 
 

Załącznik do poprawki dot. pomocy społecznej 
Część Dział Rozdział Województwo Kwota w tys. zł 
85 / 02 852 85219 Dolnośląskie 1000 
85 / 04 852 85219 Kujawsko-Pomorskie 1000 
85 / 06 852 85219 Lubelskie 1000 
85 / 08 852 85219 Lubuskie 1000 
85 / 10 852 85219 Łódzkie 1000 

    85 /12 852 85219 Małopolskie 1000 
85 / 14 852 85219 Mazowieckie 1000 
85 / 16 852 85219 Opolskie 1000 
85 / 18 852 85219 Podkarpackie 1000 
85 / 20 852 85219 Podlaskie 1000 
85 / 22 852 85219 Pomorskie 1000 
85 / 24 852 85219 Śląskie 1000 
85 / 26 852 85219 Świętokrzyskie 1000 
85 / 28 852 85219 Warmińsko-Mazurskie 1000 
85 / 30 852 85219 Wielkopolskie 1000 
85 / 32 852 85219 Zachodniopomorskie 1000 

85 852 85219 Budżety wojewodów ogółem 16000 
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	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	11) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 25 - Kultura fizyczna ...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	12) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 21.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących  w części 85- Budżety...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	13) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazw...
	– poseł Piotr Król z grupą posłów
	14) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 20.000 tys. zł,  z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 46 - Zdrowie, na szpitale o...
	– poseł Czesław Hoc, poseł Stefan Strzałkowski z grupą posłów
	15) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerw...
	– poseł Maria Zuba z grupą posłów
	16) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerw...
	– poseł Marek Suski z grupą posłów
	17) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpo...
	– poseł Maria Zuba z grupą posłów
	18) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transpo...
	– poseł Maria Zuba z grupą posłów
	19) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerw...
	– poseł Andrzej Jaworski, poseł Kazimierz Smoliński z grupą posłów
	20) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85/02 wojewó...
	– poseł Piotr Łukasz Babiarz z grupą posłów
	21) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 19 - Budżet...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	22) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 19.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazw...
	– poseł Krzysztof Michałkiewicz z grupą posłów
	23) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 18.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji  w części 85- Budżet...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	24) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 18.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerw...
	– poseł Antoni Błądek z grupą posłów
	25) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 16.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85 - Budżet...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	26) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycj...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	27) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpo...
	– poseł Jerzy Szmit, poseł Barbara Bubula, poseł Iwona Ewa Arent z grupą posłów
	28) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transport, dr...
	– poseł Jerzy Szmit, poseł Iwona Ewa Arent z grupą posłów
	29) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w części 39 – Transport, drogi publiczne...
	– poseł Anna Paluch z grupą posłów
	30) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerw...
	– poseł Krzysztof Tchórzewski z grupą posłów
	31) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerw...
	– poseł Elżbieta Rafalska, poseł Marek Ast, poseł Jerzy Materna z grupą posłów
	32) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w czę...
	– poseł Sławomir Kłosowski, poseł Jerzy Żyżyński z grupą posłów
	33) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, infras...
	– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów
	34) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpo...
	– poseł Maria Nowak z grupą posłów
	35) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 45 - Sprawy zagraniczne i członk...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	36) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 9.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transpor...
	– poseł Sławomir Zawiślak z grupą posłów
	37) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw po...
	– poseł Henryk Kowalczyk, poseł Arkadiusz Czartoryski, poseł Grzegorz Adam Woźniak, poseł Krzysztof Tchórzewski z grupą posłów
	38) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi p...
	– poseł Beata Mazurek z grupą posłów
	39) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy...
	– poseł Tadeusz Dziuba z grupą posłów
	40) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w częś...
	– poseł Jerzy Materna, poseł Elżbieta Rafalska, poseł Marek Ast z grupą posłów
	41) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transport, dro...
	– poseł Marek Matuszewski, poseł Andrzej Adamczyk z grupą posłów
	42) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transport, dro...
	– poseł Jerzy Materna, poseł Elżbieta Rafalska, poseł Marek Ast z grupą posłów
	43) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezer...
	– poseł Marek Matuszewski z grupą posłów
	44) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 7.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw po...
	– poseł Piotr Babinetz z grupą posłów
	45) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 7.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw po...
	– poseł Arkadiusz Czartoryski, poseł Henryk Kowalczyk z grupą posłów
	46) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 6.400 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpor...
	– poseł Jerzy Szmit, poseł Iwona Ewa Arent z grupą posłów
	47) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 6.300 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpor...
	– poseł Jerzy Szmit, poseł Iwona Ewa Arent z grupą posłów
	48) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w częś...
	– poseł Sławomir Kłosowski, poseł Jerzy Żyżyński z grupą posłów
	49) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy...
	– poseł Sławomir Zawiślak z grupą posłów
	50) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transpor...
	– poseł Piotr Łukasz Babiarz z grupą posłów
	51) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpor...
	– poseł Piotr Łukasz Babiarz z grupą posłów
	52) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transpor...
	– poseł Antoni Błądek z grupą posłów
	53) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących (na wynagrodzenia osob...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	54) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą...
	– poseł Michał Jach z grupą posłów
	55) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpor...
	– poseł Kazimierz Gołojuch z grupą posłów
	56) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części  83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pn. „Bud...
	– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów
	57) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy...
	– poseł Czesław Sobierajski z grupą posłów
	58) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpor...
	– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów
	59) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transpor...
	– poseł Jarosław Zieliński z grupą posłów
	60) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transpor...
	– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów
	61) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy...
	– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów
	62) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, infrast...
	– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów
	63) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotacje i subwencje w części 39 – Trans...
	– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów
	64) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą...
	– poseł Szymon Giżyński, poseł Jerzy Sądel z grupą posłów
	65) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy...
	– poseł Sławomir Kłosowski, poseł Jerzy Materna z grupą posłów
	66) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji  w części 24 - Kultur...
	– poseł Maria Nowak z grupą posłów
	67) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 3.850 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpor...
	– poseł Jerzy Szmit z grupą posłów
	68) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi p...
	– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów
	69) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi p...
	– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów
	70) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpor...
	– poseł Marek Matuszewski z grupą posłów
	71) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi p...
	– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów
	72) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi p...
	– poseł Andrzej Szlachta z grupą posłów
	73) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw po...
	– poseł Marek Kuchciński z grupą posłów
	74) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej rezerwy...
	– poseł Marek Suski z grupą posłów
	75) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy...
	– poseł Marek Suski z grupą posłów
	76) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy...
	– poseł Piotr Łukasz Babiarz z grupą posłów
	77) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o 1.850 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transport, dro...
	– poseł Jerzy Szmit, poseł Iwona Ewa Arent z grupą posłów
	78) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 1.775 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpor...
	– poseł Jerzy Szmit z grupą posłów
	79) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 - Transpor...
	– poseł Zbigniew Chmielowiec z grupą posłów
	80) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji...
	– poseł Marek Matuszewski z grupą posłów
	81) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi p...
	– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów
	82) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy...
	– poseł Jacek Bogucki z grupą posłów
	83) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi p...
	– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów
	84) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 400 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy c...
	– poseł Marek Kuchciński z grupą posłów
	85) W części 01 - Kancelaria Prezydenta zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 25.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) oraz w części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów r...
	– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP
	86) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) oraz w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydat...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	87) W części 01 - Kancelaria Prezydenta zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) z przeznaczeniem na zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych w części 54 -...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	88) W części 01 - Kancelaria Prezydenta zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 2.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących...
	– poseł Jerzy Materna, poseł Elżbieta Rafalska, poseł Marek Ast z grupą posłów
	89) W części 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 500 tys. zł (wynagrodzenia osobowe) w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdz. 75101), w części 15/01 - Mi...
	– poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka w imieniu KP PO
	90) W części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) przesunąć kwotę 37 tys. zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na uzupełni...
	– poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka w imieniu KP PO
	91) W części 18 - Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 12.000 tys. zł na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017), z przeznaczeniem na zwiększenie wyd...
	– poseł Gabriela Masłowska z grupą posłów
	92) W części 18 - Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 10.000 tys. zł na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017), z przeznaczeniem na utworzenie w cz...
	– poseł Gabriela Masłowska z grupą posłów
	93) W części 18 - Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 5.000 tys. zł na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017), z przeznaczeniem na utworzenie w czę...
	– poseł Gabriela Masłowska z grupą posłów
	94) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki bieżące w urzędach skarbowych (rozdz. 75009) o kwotę 30.000 tys. zł oraz w części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące na ogólną rezerwę budżetową Rady Min...
	– poseł Leszek Aleksandrzak w imieniu KP SLD
	95) W części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć o kwotę 16.000 tys. zł wydatki majątkowe na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy pod nazwą „...
	– poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka w imieniu KP PO
	96) w części 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć wydatki o kwotę 118.230 tys. zł w rozdz. 75822 - Fundusz Kościelny (dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej rezerwy ce...
	– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP TR
	97) W części 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć wydatki na Fundusz Kościelny (rozdz. 75822) o kwotę 23.900 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 28 – Nauka na działalność upowszechnia...
	– poseł Leszek Aleksandrzak w imieniu KP SLD
	98) W części 63 – Rodzina zmniejszyć wydatki na rodziny zastępcze (rozdz. 85204, dotacje i subwencje) o kwotę 7.800 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 83 –Rezerwy celowe poz. 53 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań w...
	– poseł Rafał Grupiński w imieniu KP PO
	99) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 180.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na zwi...
	– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP
	100) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 60.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) oraz  w części  79 - Obs...
	– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP
	101) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 20.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701),  z przeznaczeniem na ut...
	– poseł Grzegorz Tobiszowski, poseł Szymon Giżyński z grupą posłów
	102) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na utw...
	– poseł Zbigniew Dolata z grupą posłów
	103) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na utw...
	– poseł Zbigniew Dolata z grupą posłów
	104) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na zwi...
	– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów
	105) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na zwi...
	– poseł Grzegorz Tobiszowski z grupą posłów
	106) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 600.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznacz...
	– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP
	107) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki  na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 600.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznac...
	– poseł Beata Kempa w imieniu KP SP
	108) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki  na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 200.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznac...
	– poseł Beata Kempa w imieniu KP SP
	109) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki  na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 200.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznac...
	– poseł Beata Kempa w imieniu KP SP
	110) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki  na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 200.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznac...
	– poseł Beata Kempa w imieniu KP SP
	111) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 20.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703),  z przeznacz...
	– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP
	112) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące na ogólną rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817) o kwotę 10.000 tys. zł oraz w części 83 – Rezerwy celowe poz. 73 -  Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, ...
	– poseł Leszek Aleksandrzak w imieniu KP SLD
	113) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 120.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą: „U...
	– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP
	114) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą: „Za...
	– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP
	115) 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 dotacje i subwencje w części 22 – Gospodarka...
	– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów
	116) 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 bieżących w części 39 – Transport, drogi public...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	117) 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 bieżących w części 39 – Transport, drogi public...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	118) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi publicz...
	– poseł Leszek Aleksandrzak w imieniu KP SLD
	119) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Modernizacja Uniw...
	– poseł Tomasz Latos, poseł Piotr Król z grupą posłów
	120) 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 części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw pod nazw...
	– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów
	121) 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 zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi publicz...
	– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
	122) 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 zwiększenie dotacji i subwencji w części 85/24 - województwo śląskie ...
	– poseł Jarosław Gowin w imieniu KP SP
	123) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Modernizacja Akad...
	– poseł Tomasz Latos, poseł Piotr Król z grupą posłów
	124) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Modernizacja Uniw...
	– poseł Tomasz Latos, poseł Piotr Król z grupą posłów
	125) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi publicz...
	– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów
	126) 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 zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi publicz...
	– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów
	127) 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 zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi publicz...
	– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów
	128) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 200 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, drogi publiczne...
	– poseł Andrzej Adamczyk, poseł Barbara Bubula, poseł Ryszard Terlecki, poseł Jacek Osuch, poseł Piotr Krzysztof Ćwik z grupą posłów
	129) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 73 - Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerw...
	– poseł Jan Bury w imieniu KP PSL
	Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych przepisach i załącznikach do ustawy.


