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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. 

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 

 

(druk nr 29) 

 

 

USTAWA budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) 

 

Art. 1. 

[1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych 

dochodów budżetu państwa w wysokości 297 197 818 tys. zł. 

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w 

wysokości 343 277 818 tys. zł.] 

<1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych 

dochodów budżetu państwa w wysokości 286 700 000 tys. zł. 

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w 

wysokości 336 680 000 tys. zł.> 

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 

1-3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), 

Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 696 735 

739 tys. zł. 

[4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek 

budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej 

ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 

wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy 

utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na 

podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 521 092 395 tys. zł. 

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2015 r. na kwotę nie większą niż 46 

080 000 tys. zł.] 
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<4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych 

jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 

139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a 

także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 519 398 626 

tys. zł. 

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2015 r. na kwotę nie większą 

niż 49 980 000 tys. zł.> 

[Art. 3. 

 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 421 538 

779 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 372 

023 276 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. 

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 49 515 503 

tys. zł.] 

<Art. 3.  

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 290 

749 266 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w 

wysokości 237 333 763 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. 

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 53 

415 503 tys. zł.> 

 

Art. 17. 

Ustala się dla służby cywilnej: 

1)   limit mianowań urzędników - 200 osób; 

[2)   środki na wynagrodzenia - w wysokości 7 167 684 tys. zł; 

3)   środki na szkolenia - w wysokości 46 081 tys. zł.] 

<2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 7 167 459 tys. zł; 

3) środki na szkolenia – w wysokości 45 088 tys. zł.> 
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<Art. 30a. 

Minister Finansów może utworzyć rezerwę celową z wydatków zablokowanych na 

podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych z przeznaczeniem na dotację celową dla Agencji Rezerw Materiałowych na 

realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi.> 

 

 

 


