Druk nr 1094-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy budżetowej
na rok 2017 (druk nr 881)
Sejm na 32 posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1094 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych
w drugim czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych
na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r.

po

rozpatrzeniu

wniosku

i

poprawek

wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące wniosek i poprawki:
odrzucić projekt ustawy w całości
– KP Nowoczesna
– KP PO
– odrzucić
1) art. 15 nadać brzmienie:
„Art. 15. Ustala się etaty w Policji w liczbie 103 370, w tym 103 309 etatów w
jednostkach organizacyjnych Policji.”
– KP PIS
– przyjąć
Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawką nr 69
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2) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 1.200.000 tys. zł, z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011,
wydatki majątkowe) na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.
– KP PO
– odrzucić
3) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 65 - Rezerwa na
sfinansowanie wypłat Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych oraz
domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM) oraz 200.000 tys. zł na realizację
„Narodowego Programu Mieszkaniowego” (wydatki bieżące).
– KP PO
– odrzucić
4) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 900.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na wdrażanie reformy o systemie
oświaty (wydatki bieżące).
– KP PO
– odrzucić
5) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 800.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 28 - Nauka, z tego o kwotę 400.000 tys. zł na Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (rozdz. 73008, wydatki bieżące) oraz o kwotę 400.000 tys. zł na
Narodowe Centrum Nauki (rozdz. 73009, wydatki bieżące).
– KP PO
– odrzucić
6) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 500.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 85 - Budżety wojewodów ogółem na ratownictwo medyczne
(rozdz. 85141, wydatki bieżące, proporcjonalny podział środków na poszczególne
województwa wg proporcji rozdziału dotychczas zaplanowanych środków).
– KP PO
– odrzucić
7) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 500.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu
terytorialnego na uzupełnienie subwencji ogólnej na rekompensatę utraconych dochodów z
tytułu zmiany kwoty wolnej od podatku (rozdz. 75802, dotacje i subwencje).
– KP PSL
– odrzucić
8) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku
od niektórych instytucji finansowych (dz. 756) o kwotę 374.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
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zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe w pozycji 52 - Zwiększenie
dostępności wychowania przedszkolnego (dotacje i subwencje).
– KP PSL
– odrzucić
9) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 300.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Hospicja” (dotacje i
subwencje).
– KP PO
– odrzucić
10) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 200.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 25 - Kultura fizyczna na zadania w zakresie kultury fizycznej
(rozdz. 92605, wydatki bieżące) na dofinansowanie działalności „orlików” oraz ich remonty.
– KP PO
– odrzucić
11) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 200.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 38 - Szkolnictwo wyższe na działalność dydaktyczną (rozdz.
80306, dotacje i subwencje).
– KP PO
– odrzucić
12) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z cła (dz.
756) o kwotę 200.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 –
Rezerwy celowe w pozycji 27 - Środki na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (dotacje i subwencje).
– KP PSL
– odrzucić
13) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 180.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na świadczenia wychowawcze na
500+ dla każdego dziecka z niepełnosprawnością bez względu na dochód w rodzinie i bez
względu na orzeczony stopień niepełnosprawności (wydatki bieżące).
– KP PO
– odrzucić
14) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z
dywidend i wpłat z zysku (dz. 756) o kwotę 150.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie
nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Dofinansowanie drogi S7 relacji KrakówKielce-Warszawa” (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
15) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 80.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
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zwiększenie wydatków w części 46 - Zdrowie na pogramy polityki zdrowotnej (rozdział
85149, wydatki bieżące) na Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego /in vitro/.
– KP PO
– odrzucić
16) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku
od niektórych instytucji finansowych (dz. 756) o kwotę 80.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr
28 Zator-Medyka odc. Przemyśl-Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051
km” (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
17) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu
wpłat z zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 70.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne
krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy Kowalewa Pomorskiego droga krajowa nr 15.
– KP PSL
– odrzucić
18) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 60.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 27 - Informatyzacja w urzędach naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki bieżące) na realizację Strategii
Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020.
– KP PO
– odrzucić
19) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 60.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na zadanie „Rozbudowa Szpitala
Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim wraz z niezbędnym doposażeniem w celu
uzyskania standardów wymaganych w ochronie zdrowia od 2017 roku, m.in. na budowę
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej” (wydatki
majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
20) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku
od niektórych instytucji finansowych (dz. 756) o kwotę 58.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Budowa Mostu na rzece San w
Jarosławiu wraz z łącznikiem z drogami DK nr 94 oraz drogą wojewódzką nr 865 i DW nr
870” (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
21) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 52.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie
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wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 39 - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(dotacje i subwencje).
– KP PSL
– odrzucić
22) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu
wpłat z zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 51.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na budowę
obwodnicy miasta Brodnicy - II i III etap trasy przemysłowej na odcinku od ronda
Warszawskiego do Lidzbarskiej - drogi wojewódzkie nr 541 i 560 (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
23) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku
dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów ogółem, z tego o kwotę 15.008
tys. zł na świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501, dotacje i subwencje, proporcjonalnie na
każde województwo), o kwotę 19.984 tys. zł na działalność ośrodków adopcyjnych (rozdz.
85509, dotacje i subwencje, proporcjonalnie na każde województwo) oraz o kwotę 15.008 tys.
zł na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510, dotacje i subwencje,
proporcjonalnie na każde województwo) na wsparcie zadań na prowadzenie ośrodków
adopcyjnych i realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
– KP Nowoczesna
– odrzucić
24) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku
dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011,
wydatki majątkowe) na prace projektowe i przebudowę drogi krajowej 75 Brzesko - Nowy
Sącz.
– KP Nowoczesna
– odrzucić
25) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Dofinansowanie północnej
obwodnicy Krakowa” (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
26) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 40.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na opracowanie diagnozy sytuacji
osób starszych, uruchomienie stałego monitoringu oraz dofinansowanie działalności rad
senioralnych (wydatki bieżące).
– KP PO
– odrzucić
27) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku
dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 40.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
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zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów, proporcjonalnie na wszystkie
województwa, na melioracje wodne (rozdz. 01008, wydatki bieżące jednostek budżetowych).
– KP Nowoczesna
– odrzucić
28) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu
wpłat z zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 40.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne
krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego
- droga krajowa nr 17.
– KP PSL
– odrzucić
29) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 35.700 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 52 - Krajowa Rada Sądownictwa (rozdz. 75104), w tym
wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 2.700 tys. zł oraz wydatków
majątkowych o kwotę 33.000 tys. zł.
– KP PO
– odrzucić
30) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku
dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP na Narodowy Fundusz
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (rozdz. 92123, dotacje i subwencje) na utworzenie
nowego zadania „Narodowy Fundusz Rewaloryzacyjny” na rzecz najcenniejszych i
najbardziej zaniedbanych zabytków w całej Polsce.
– KP Nowoczesna
– odrzucić
31) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z
dywidend i wpłat z zysku (dz. 756) o kwotę 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w części 83 – Rezerwy celowe w pozycji 55 - Środki na realizację programu
wieloletniego „Senior-WIGOR” (dotacje i subwencje).
– KP PSL
– odrzucić
32) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku
dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011,
wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy Nowego Sącza.
– KP Nowoczesna
– odrzucić
33) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 16.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Finansowanie działalności
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” (wydatki bieżące jednostek budżetowych).
– KP PSL
– odrzucić
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34) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na działanie edukacyjne
realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie zapobiegania i ścigania przemocy
wobec kobiet i dzieci (wydatki bieżące).
– KP PO
– odrzucić
35) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody pochodzące
z opłaty od wniosku o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji
o kwotę 1.900 tys. zł (dz. 756), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o kwotę 1.500 tys. zł w urzędach naczelnych i
centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek
budżetowych) oraz w części 81 - Rezerwa ogólna o kwotę 400 tys. zł (rozdz. 75817, wydatki
bieżące jednostek budżetowych).
– KP PiS
– przyjąć
36) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku
od niektórych instytucji finansowych (dz. 756) o kwotę 1.784 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Usunięcie odpadów
niebezpiecznych - nitrocelulozy, znajdujących się na terenach byłego Zakładu Tworzyw
Sztucznych „Pronit” S.A. w Pionkach” (dotacje i subwencje).
– KP PSL
– odrzucić
37) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka w urzędach naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące
jednostek budżetowych) na działalność bieżącą.
– KP PO
– odrzucić
38) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej
pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Modernizacja budynku OSP oraz izby muzealnej
w Kępnie” (dotacje i subwencje).
– KP PSL
– odrzucić
39) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 67.000 tys. zł w
urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101,
wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w
części 85 – Budżety wojewodów na ośrodki wsparcia (rozdz. 85203, wydatki bieżące) na
zwiększenie środków na działalność środowiskowych domów samopomocy (w celu
zapewnienia 230% kryterium dochodowego) - proporcjonalny podział środków na budżety
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poszczególnych wojewodów wg przypisanej proporcji rozdziału dotychczas zaplanowanych
środków.
– KP PO
– odrzucić
40) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł w
urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101,
wydatki bieżące jednostek budżetowych), w części 03 - Kancelaria Senatu zmniejszyć
wydatki o kwotę 70.000 tys. zł (rozdz. 75195; dotacje i subwencje) oraz w części 07 Najwyższa Izba Kontroli zmniejszyć wydatki o kwotę 80.000 tys. zł w urzędach naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące
jednostek budżetowych), z przeznaczeniem łącznej kwoty 200.000 tys. zł na zwiększenie
wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, dotacje i
subwencje) na modernizację drogi krajowej numer 15 - odcinek Toruń - Brodnica - poprawa
bezpieczeństwa na drodze.
– KP Kukiz'15
– odrzucić
41) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł w
urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101,
wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w
części 83 – Rezerwy celowe na modernizację i przebudowę Szpitala Powiatowego w Łapach,
powiat białostocki, woj. podlaskie (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
42) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP w rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejszyć wydatki bieżące jednostek
budżetowych o kwotę 2.990 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części
85/02 – Województwo dolnośląskie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz.
92120, dotacje i subwencje).
– KP Nowoczesna
– odrzucić
43) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 600 tys. zł w urzędach
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki
bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83
– Rezerwy celowe na dokumentację techniczną na wschodnią obwodnicę Bełchatowa w ciągu
drogi 484 (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
44) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 400 tys. zł w urzędach
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki
bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83
– Rezerwy celowe na dokumentację techniczną na obwodnicę Łęczycy w ciągu drogi 703
(wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
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45) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 100 tys. zł (rozdz.
75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), w części 03 - Kancelaria Senatu zmniejszyć
wydatki o kwotę 100 tys. zł (rozdz. 75195; dotacje i subwencje) oraz w części 07 - Najwyższa
Izba Kontroli zmniejszyć wydatki o kwotę 100 tys. zł (rozdz. 75101, wydatki bieżące
jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 38 Szkolnictwo wyższe na pomoc materialną dla studentów i doktorantów Uniwersytetu
Rzeszowskiego (rozdz. 80309, dotacje i subwencje).
– KP Kukiz'15
– odrzucić
46) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 100 tys. zł (rozdz.
75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), w części 03 - Kancelaria Senatu zmniejszyć
wydatki o kwotę 100 tys. zł (rozdz. 75195; dotacje i subwencje) oraz w części 07 - Najwyższa
Izba Kontroli zmniejszyć wydatki o kwotę 100 tys. zł (rozdz. 75101, wydatki bieżące
jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 38 Szkolnictwo wyższe na pomoc materialną dla studentów i doktorantów Politechniki
Rzeszowskiej (rozdz. 80309, dotacje i subwencje).
– KP Kukiz'15
– odrzucić
47) W części 40 - Turystyka zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł w rozdz. 63002 - Polska
Organizacja Turystyczna (dotacje i subwencje) oraz w części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 –
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (…)
zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty 80.000 tys. zł na
zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011,
wydatki majątkowe) na rozpoczęcie prac nad przebudową drogi krajowej nr 46 - budowa
obwodnicy Niemodlina.
– KP Kukiz'15
– odrzucić
48) W części 02 - Kancelaria Sejmu zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł, w tym na
wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.800 tys. zł (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych) i w części 03 - Kancelaria Senatu zmniejszyć wydatki o kwotę 1.500 tys. zł, w
tym na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.300 tys. zł (rozdz. 75101, wydatki bieżące
jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 81- Rezerwa
ogólna (wydatki bieżące jednostek budżetowych).
– KP PiS
– przyjąć
49) W części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł w urzędach
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki
bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83
– Rezerwy celowe na. remont i wyposażenie oddziału ortopedycznego Szpitala
Specjalistycznego im. S. Staszica (wydatki bieżące).
– KP PSL
– odrzucić
50) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące), z
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przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych w Państwowym Funduszu Kombatantów (rozdz. 85323, wydatki
bieżące).
– KP PO
– odrzucić
51) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe
pn. „Budowa infrastruktury leczniczo-rehabilitacyjnej Poddębickiego Centrum Zdrowia, w
tym budowa basenów geotermalnych powiązanych z oddziałem hydroterapii i częścią
łóżkową oddziału rehabilitacji” (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
52) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 32.500 tys. zł, z tego o kwotę 12.500 tys. zł w
urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101,
wydatki bieżące jednostek budżetowych) oraz o kwotę 20.000 tys. zł w jednostkach
podległych Instytutowi Pamięci Narodowej (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe w
poz. 33 pn. „Środki na realizację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych” (dotacje i subwencje).
– KP PSL
– odrzucić
53) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011), na budowę obwodnicy Obornik Wielkopolskich w ciągu
DK 11 - przygotowanie dokumentacji technicznej I etap (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
54) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011), na budowę obwodnicy Ujście k. Piły w ciągu DK 11 przygotowanie dokumentacji technicznej I etap (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
55) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 23.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe
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pn. „Rozbudowa szpitala w Łęczycy, woj. łódzkie, blok operacyjny, centralna sterylizatornia”
(wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
56) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 22.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85 - Budżety
wojewodów na świadczenia rodzinne (rozdz. 85502) - proporcjonalny podział środków na
budżety poszczególnych wojewodów wg przypisanej proporcji rozdziału dotychczas
zaplanowanych środków.
– KP PO
– odrzucić
57) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 14.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy miasta Opatów
woj. świętokrzyskie w ciągu drogi krajowej nr 74 - I etap prace przygotowawcze.
– KP PSL
– odrzucić
58) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe
pn. „Rozbudowa szpitala w Łowiczu, woj. łódzkie; SOR, lądowisko, oddział dziecięcy,
rehabilitacja, geriatria” (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
59) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe
pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Biszcza - Żary II etap woj. lubelskie” (wydatki
majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
60) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 08 - Rzecznik Praw
Obywatelskich w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
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prawa (rozdz. 75101), w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 3.740 tys. zł i
wydatki majątkowe o kwotę 1.240 tys. zł.
– KP PO
– odrzucić
61) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe
na dofinansowanie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie gmina
Wołomin (wydatki majątkowe).
– KP PO
– odrzucić
62) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 1.285 tys. zł w jednostkach podległych Instytutowi
Pamięci Narodowej (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 30 - Oświata i wychowanie na kolonie i
obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
(rozdz. 85412, dotacje i subwencje).
– KP PSL
– odrzucić
63) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 700 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 30 - Oświata i
wychowanie na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozdz. 85413, dotacje i
subwencje).
– KP PSL
– odrzucić
64) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 200 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego na muzea (rozdz. 92118, wydatki majątkowe) na digitalizację
zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
– KP PSL
– odrzucić
65) W części 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł (rozdz.
75502, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 81 Rezerwa ogólna (wydatki bieżące jednostek budżetowych).
– KP PiS
– przyjąć
66) W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł
w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki
bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 12 -
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Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych).
– KP PO
– odrzucić
67) W części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000
tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001,
wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w
części 24 - Kultura i i ochrona dziedzictwa narodowego na ochronę zabytków i opiekę nad
zabytkami (rozdz. 92120, wydatki majątkowe) na dalszy remont Kościoła pw. św. Antoniego
Padewskiego w Sokółce, w którym dokonał się Cud Eucharystyczny.
– KP PSL
– odrzucić
68) W części 39 – Transport w Inspekcji Transportu Drogowego (rozdz. 60055) w ramach
zaplanowanych wydatków bieżących jednostek budżetowych przeznaczyć dodatkową kwotę
w wysokości 3.950 tys. zł na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej z
przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby
cywilnej zatrudnionych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Oznacza to
przekwalifikowanie kwoty 3.950 tys. zł środków finansowych ujętych w planie finansowym
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego innych niż wynagrodzenia na fundusz
wynagrodzeń.
– KP PiS
– przyjąć
69) W części 42 - Sprawy wewnętrzne dokonać przesunięcia wydatków poprzez zmniejszenie o
kwotę 62.600 tys. zł świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego (rozdz. 75301,
świadczenia na rzecz osób fizycznych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
bieżących jednostek budżetowych, w tym na uposażenia: w Centralnym Biurze Śledczym
Policji (rozdz. 75401) o kwotę 7.520 tys. zł, w jednostkach terenowych Policji (rozdz. 75403)
o kwotę 3.510 tys. zł, w komendach wojewódzkich Policji (rozdz. 75404) o kwotę 6.150 tys.
zł i w komendach powiatowych Policji (rozdz. 75405) o kwotę 45.420 tys. zł.
– KP PiS
– przyjąć
70) W części 42 - Sprawy wewnętrzne zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000 tys. zł na Komendę
Główną Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75409, wydatki bieżące jednostek
budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków tej samej części budżetowej na
ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412, dotacje i subwencje) na finansowanie zadań
związanych z ochroną przeciwpożarową zlecanych do realizacji ochotniczym strażom
pożarnym.
– KP PiS
– przyjąć
71) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 500.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe na zadanie: „Fundusz odszkodowawczy dla rolników oraz producentów
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rolnych za poniesione straty w wyniku występowania przypadków ptasiej grypy oraz
afrykańskiego pomoru świń” (wydatki bieżące jednostek budżetowych).
– KP PSL
– odrzucić
72) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 364.300 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 –
Rezerwy celowe w pozycji 75 - Środki na leki dla osób, które ukończyły 75 rok życia”
(dotacje i subwencje).
– KP PSL
– odrzucić
73) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 300.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 –
Rezerwy celowe poz. 79 - Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń
emerytalno-rentowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych).
– KP PSL
– odrzucić
74) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 200.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 Rezerwy celowe, poz. 27 - Środki na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” (wydatki bieżące).
– KP PO
– odrzucić
75) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 200.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 –
Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę
obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51 woj. warmińsko-mazurskie.
– KP PSL
– odrzucić
76) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 120.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe na rozbudowę drogi 713 Kurowice - Ujazd (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
77) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe na rewitalizację Kanału Elbląskiego na odcinkach Jezioro Drużno -
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Miłomłyn, Miłomłyn - Ostróda, Stare Jabłonki - etap II woj. warmińsko-mazurskie (wydatki
majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
78) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe na „Wznowienie produkcji w Cukrowni Łapy woj. podlaskie” (wydatki
majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
79) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 80.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 –
Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na obwodnicę
Szczytna woj. warmińsko-mazurskie.
– KP PSL
– odrzucić
80) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe na rozbudowę drogi 703 Łowicz - Poddębice na odcinku Chruślin - Brzozów
(wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
81) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe na modernizację i termomodernizację szpitala w Kutnie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
82) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 –
Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na przebudowę
drogi Krajowej nr 65 na odcinku Kowale Oleckie - Olecko II etap woj. warmińsko-mazurskie.
– KP PSL
– odrzucić
83) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 25.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
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Rezerwy celowe na budowę zbiornika wodnego „Brodziaki” powiat biłgorajski (wydatki
majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
84) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 25.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe na budowę zbiornika wodnego „Bobrowiec” na rzece Tanew powiat
biłgorajski (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
85) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 23.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe na rozbudowę drogi 484 Bełchatów - Kamieńsk (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
86) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 07 Najwyższa Izba Kontroli w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa (rozdz. 75101, świadczenia na rzecz osób fizycznych).
– KP PSL
– odrzucić
87) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe na rozbudowę szpitala powiatowego w Sokółce o blok operacyjny (wydatki
majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
88) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe na budowę mostu na rzece Bzura w drodze 2700 E w miejscowości
Kompina gm. Nieborów powiat łowicki (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
89) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 4.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe na zakup wyposażenia do Szpitala Powiatowego w Obornikach
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Wielkopolskich na potrzeby: oddział ginekologiczno-położniczy, pracownia RTG, sala
operacyjna, oddział paliatywny (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
90) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach
zagranicznych (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 –
Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na przebudowę
drogi nr 53 Leleszki - Jęcznik woj. warmińsko-mazurskie.
– KP PSL
– odrzucić
91) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 960 tys. zł na
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 30 - Oświata
i wychowanie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416,
świadczenia na rzecz osób fizycznych).
– KP PSL
– odrzucić
92) W części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 58.433 tys. zł, z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków w:
- części 04 - Sąd Najwyższy w naczelnych organach sądownictwa (rozdz. 75102) o kwotę
2.780 tys. zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych),
- w części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny w naczelnych organach sądownictwa (rozdz.
75102) o kwotę 15.000 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 9.800
tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 5.200 tys. zł,
- w części 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) o kwotę 3.857 tys. zł, w tym
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 58 tys. zł, wydatki bieżące jednostek
budżetowych o kwotę 3.240 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 559 tys. zł,
- w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka w urzędach naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) o kwotę 1.055 tys. zł, w tym wydatki bieżące
jednostek budżetowych o kwotę 1.008 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 47 tys. zł,
- w części 52 - Krajowa Rada Sądownictwa w Krajowej Radzie Sądownictwa (rozdz. 75104)
o kwotę 35.741 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 680 tys. zł i
wydatki majątkowe o kwotę 35.061 tys. zł.
– KP Nowoczesna
– odrzucić
93) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł, z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów na działalność ośrodków
adopcyjnych (rozdz. 85509, wydatki bieżące) - proporcjonalny podział środków na budżety
poszczególnych wojewodów wg przypisanej proporcji rozdziału dotychczas zaplanowanych
środków.
– KP PO
– odrzucić
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94) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 11.981 tys. zł, z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków w części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące) o kwotę 8.249 tys. zł
oraz w działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i
męczeństwa (rozdz. 92127, wydatki bieżące) o kwotę 3.732 tys. zł, w tym wynagrodzenia
osobowe - 863 tys. zł.
– KP PiS
– przyjąć
95) W części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 12 - Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące).
– KP PiS
– przyjąć
96) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe
na przygotowanie dokumentacji projektowej drugiej przeprawy mostowej w Brzegu w ciągu
DK nr 39 (wydatki majątkowe).
– KP Kukiz'15
– odrzucić
97) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na przygotowanie dokumentacji
projektowej zjazdu z autostrady A4 na drogę wojewódzką nr 414 (wydatki majątkowe).
– KP Kukiz'15
– odrzucić
98) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich (…) zmniejszyć wydatki o kwotę 290.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne
krajowe (rozdział 60011; wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w
ciągu DK nr 40.
– KP Kukiz'15
– odrzucić
99) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich (...) zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 4 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w
dorzeczach Odry i górnej Wisły (wydatki majątkowe) na ograniczenie niskiej emisji w
województwach: małopolskim i śląskim.
– KP Nowoczesna
– odrzucić
100) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich (…) zmniejszyć wydatki o kwotę 52.000 tys. zł, z
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przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne
krajowe (rozdział 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy Myśliny w ciągu DK nr
46.
– KP Kukiz'15
– odrzucić
101) 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 w części 40 – Turystyka na zadania w zakresie
upowszechniania turystyki na rozwój szlaków turystycznych (rozdz. 63003, wydatki bieżące).
– KP PO
– odrzucić
102) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 17 – Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro
Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów zmniejszyć
wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 26.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na budowę basenu w Hrubieszowie
(wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
103) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 17 – Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro
Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów zmniejszyć
wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 23.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na ochronę
zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120, wydatki majątkowe) na renowację
najstarszego zabytku w woj. łódzkim, piastowskiego grodziska z początków Polski, siedziby
pierwszych polskich władców Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego i
jego synów w Tumie pod Łęczycą.
– KP PSL
– odrzucić
104) w części 83 – Rezerwy celowe, nazwie rezerwy celowej w poz. 34 nadać brzmienie:
„Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na
opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i
zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”„.
– KP PiS
– przyjąć
105) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 73 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany
organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów
publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa zmniejszyć wydatki bieżące
jednostek budżetowych o kwotę 4.723 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w
części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego (rozdz. 75821, świadczenia na rzecz osób
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fizycznych o kwotę 216 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 4.507 tys. zł,
w tym wynagrodzenia osobowe - 3.797 tys. zł).
– KP PiS
– przyjąć
106) W części 85 - Budżety wojewodów zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 40.000 tys. zł
proporcjonalnie we wszystkich województwach (dział 750 Administracja publiczna rozdz.
75011 Urzędy wojewódzkie), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 Rezerwy celowe na budowę łącznika autostradowego A4 (węzeł Sędziszów Młp.) z drogą
krajową nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
107) W części 85 - Budżety wojewodów zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 30.000 tys. zł
proporcjonalnie we wszystkich województwach (dział 750 Administracja publiczna rozdz.
75011 Urzędy wojewódzkie), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 Rezerwy celowe na przebudowę ciągu dróg powiatowych od węzła autostradowego
autostrady A4 w Korczowej do Lubaczowa (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
108) W części 85 - Budżety wojewodów zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 20.000 tys. zł
proporcjonalnie we wszystkich województwach (dział 710 Działalność usługowa rozdz.
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
w części 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, świadczenia na rzecz osób fizycznych).
– KP PSL
– odrzucić
109) W części 85 - Budżety wojewodów zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 16.500 tys. zł
proporcjonalnie we wszystkich województwach (dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814
Różne rozliczenia finansowe), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 Rezerwy celowe na rozbudowę i dostosowanie do standardów budynku opieki zdrowotnej
SPZOZ w Wągrowcu (wydatki majątkowe).
– KP PSL
– odrzucić
110) W załączniku nr 14 tabeli nr 12 Plan Finansowy Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej nadać brzmienie:

21

22

23

24

– KP PiS

– przyjąć
Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych
przepisach i załącznikach do ustawy
Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r.
Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
i sprawozdawca
(-) Jacek Sasin

