Druk nr 134-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy budżetowej
na rok 2012 (druk nr 44)
Sejm na 6 posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2012 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 134 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
26 stycznia 2012 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) po art. 41 dodać nowy art. … w brzmieniu:
„Art. … 1. W przypadku niewykorzystania do dnia 30 września 2012 r. środków w
wysokości 76.160 tys. zł planowanych w rezerwie celowej na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (część 83 –
Rezerwy celowe, poz. 4) upoważnia się Ministra Finansów do utworzenia
nowej rezerwy celowej w tej wysokości z przeznaczeniem na podwyżkę
od dnia 1 października 2012 r. uposażeń funkcjonariuszy:
1) Straży Granicznej – w kwocie 16 438 tys. zł,
2) Państwowej Straży Pożarnej – w kwocie 30.226 tys. zł,
3) Biura Ochrony Rządu – w kwocie 2.256 tys. zł,
4) Służby Więziennej – w kwocie 27.240 tys. zł.
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2. Podziału rezerwy celowej utworzonej na podstawie ust. 1, dokonuje
Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi
dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 grudnia
2012 r.”.
– poseł R. Grupiński w imieniu KP PO
– przyjąć
Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą odpowiednie zmiany w
załączniku nr 10.

2) W części 20 – Gospodarka zwiększyć dochody budżetu państwa o kwotę 290.000 tys. zł
wprowadzając dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
(rozdz. 75624 – Dywidendy), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetu państwa
w części 20 – Gospodarka o łączną kwotę 218.000 tys. zł ( w tym: o kwotę 75.000 tys. zł
dotacje dla górnictwa węgla kamiennego (rozdz. 10001, dotacje i subwencje), o kwotę 1.562
tys. zł wydatki bieżące w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
(rozdz. 75001) oraz o kwotę 141.438 tys. zł dotacje dla Agencji Rezerw Materiałowych
(rozdz. 50003, dotacje i subwencje)), w części 33 – Rozwój wsi o kwotę 70.000 tys. zł na
dotacje dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (rozdz. 01027, dotacje i
subwencje) oraz w części 42 – Sprawy wewnętrzne o kwotę 2.000 tys. zł na wydatki
majątkowe ochotniczych straży pożarnych (rozdz. 75412). Jednocześnie:
– w zał. nr 8 – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz
kwoty tych dotacji w 2012 r. w części 20 – Gospodarka rozdz. 10001 – Górnictwo węgla
kamiennego zwiększyć dotację podmiotową o 75.000 tys. zł oraz rozdz. 50003 – Agencja
Rezerw Materiałowych zwiększyć dotację celową o 141.438 tys. zł, a także w części 33 –
Rozwój wsi rozdz. 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększyć
dotację podmiotową o 70.000 tys. zł;
– w zał. nr 10 – Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2012 r. w
tabelach: Wyszczególnienie (ogółem) oraz Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby
cywilnej) w części 20 – Gospodarka dz. 750 – Administracja publiczna zwiększyć
wynagrodzenia o 756 tys. zł;
– w zał. nr 12 – Plany finansowe agencji wykonawczych:
– w planie finansowym Agencji Rezerw Materiałowych w części A zwiększyć
przychody w poz. II 2.3 – dotacja celowa o kwotę 141.438 tys. zł, koszty w poz. III 2 – koszty
realizacji zadań ustawowych na utrzymanie towarów w magazynach obcych o kwotę 25.000
tys. zł oraz wynik brutto w poz. IV o kwotę 116.438 tys. zł oraz zmniejszyć zobowiązania w
poz. X – stan na koniec roku: zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu o kwotę 116.438
tys. zł; w części B dochody w poz. II 1.3 – dotacja celowa zwiększyć o kwotę 141.438 tys. zł,
dochody w poz. II 3 – pozostałe dochody zmniejszyć o kwotę 110.688 tys. zł oraz wydatki w
poz. III 4 – pozostałe wydatki zwiększyć o kwotę 30.750 tys. zł; w części C zmniejszyć poz.
1.2 kredyty i pożyczki zaciągnięte od pozostałych o kwotę 116.438 tys. zł,
– w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększyć
o kwotę 70.000 tys. zł przychody w poz. II 2.1 – dotacje podmiotowe oraz koszty w poz. III 2
– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części
kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w
gospodarstwach rolnych.
– poseł Jan Łopata w imieniu KP PSL
– odrzucić
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3) W części 50 – Urząd Regulacji Energetyki zwiększyć planowane dochody o 5.000 tys. zł do
poziomu przewidywanego wykonania dochodów z 2011 r.
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
4) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa wykreślić dochody w kwocie
1.800.000 tys. zł z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz w załączniku nr 2 –
wydatki budżetu państwa zmniejszyć wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna o
kwotę 1.600.000 tys. zł proporcjonalnie we wszystkich częściach budżetowych w których
występuje ten dział oraz zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 200.000 tys. zł w części 13 –
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
– poseł Leszek Miller w imieniu KP SLD
– odrzucić
5) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu
państwa z tytułu podatku akcyzowego (dz. 756) o kwotę 120.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków (dotacje i subwencje) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 7 –
Dopłaty do paliwa rolniczego.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
6) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu
państwa z tytułu podatku akcyzowego (dz. 756) o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, na utworzenie nowej pozycji pod
nazwą „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w miejscowości Kołbiel dróg krajowych nr
50 i 17” w celu wykonania prac projektowych i wykupu gruntów (wydatki majątkowe).
– poseł Henryk Kowalczyk, poseł Grzegorz Adam Woźniak z grupą posłów
– odrzucić
7) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu
państwa z tytułu podatku akcyzowego (dz. 756) o kwotę 12.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, na utworzenie nowej pozycji pod
nazwą „Budowa drogi dwujezdniowej na odcinku Wierzbica-Pułtusk wraz z obwodnicą
Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61” w celu kontynuacji prac projektowych i wykupu
gruntów (wydatki majątkowe).
– poseł Henryk Kowalczyk z grupą posłów
– odrzucić
8) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody budżetu
państwa z tytułu podatku akcyzowego (dz. 756) o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, na utworzenie nowej pozycji pod
nazwą „Budowa Obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 61” na prace projektowe
(wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Czartoryski, poseł Henryk Kowalczyk z grupą posłów
– odrzucić
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9) W części 85/14 województwo mazowieckie zwiększyć dochody budżetu państwa o łączną
kwotę 8.828 tys. zł w tym: 4.492 tys. zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (rozdz. 01093
– Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w
2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych), 4.336 tys. zł w dziale 851 –
Ochrona zdrowia (rozdz. 85193 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z
tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych)
oraz w części 85/30 województwo wielkopolskie zwiększyć dochody budżetu państwa o
łączną kwotę 5.000 tys. zł, w tym: 4.000 tys. zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (rozdz.
01093 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które
w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych), 1.000 tys. zł w dziale 851 –
Ochrona zdrowia (rozdz. 85193 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z
tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych) z
przeznaczeniem łącznej kwoty 13.828 tys. zł na zwiększenie wydatków bieżących budżetu
państwa w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z
art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym
sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
– poseł Rafał Grupiński w imieniu KP PO
– przyjąć

10) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 30.000 tys. zł
w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz.
75101) oraz w części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki na współfinansowanie
projektów z udziałem środków UE o kwotę 63.000 tys. zł w rezerwie celowej poz. 8 –
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich..., z
przeznaczeniem ogólnej kwoty 93.000 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej pod
nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Frampol – Wysokie"(wydatki
majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
11) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych
o kwotę 25.000 tys. zł w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej rezerwy celowej
pod nazwą „Wykup gruntów pod lotnisko w Obicach” (dotacje i subwencje).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
12) W części 01 – Kancelaria Prezydenta zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 25.000 tys. zł na
urzędy naczelnych organów władzy… (rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w części 44 – Zabezpieczenie społeczne na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324) na zwiększenie dotacji na zatrudnienie osób
niepełnosprawnych (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
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13) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 20.000 tys. zł
w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz.
75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport
na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na zabezpieczenie środków na wykup gruntów pod
budowę drogi S-8 w granicach administracyjnych woj. łódzkiego.
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
14) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 20.000 tys. zł
w urzędach naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
(rozdz. 75101), z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej
pozycji pn: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomia” – wydatki majątkowe.
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
15) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP, w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki bieżące o 11.421
tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
16) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 10.350 tys. zł, z
tego wydatki bieżące w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa (rozdz.75101) o kwotę 8.000 tys. zł oraz wydatki na odznaczenia państwowe
(rozdz.75106) o kwotę 2.350 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej
w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości”
(dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
17) W części 01 – Kancelaria Prezydenta zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł na
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa… (rozdz. 75101),
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe, nowej rezerwy celowej pod
nazwą „Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze krajowej nr 42” (wydatki majątkowe).
– poseł Maria Zuba w imieniu KP PiS
– odrzucić
18) 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), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/28 –
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Województwo warmińsko – mazurskie na melioracje wodne (rozdz. 01008) – konserwacja i
eksploatacja urządzeń wodnych i melioracyjnych na Żuławach Wiślanych.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
19) W części 01 – Kancelaria Prezydenta zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł na
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa… (rozdz. 75101),
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe, nowej rezerwy celowej
budowa obwodnicy Olsztyna (wydatki majątkowe).
– poseł Jerzy Szmit z grupą posłów
– odrzucić
20) W części 01 – Kancelaria Prezydenta zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł na
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa… (rozdz. 75101),
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe, nowej rezerwy celowej
remont drogi S51 Olsztyn-Olsztynek (wydatki majątkowe).
– poseł Jerzy Szmit z grupą posłów
– odrzucić
21) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP, w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdział 75101) zmniejszyć wydatki
majątkowe o kwotę 5.600 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
22) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys. zł w
urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101), z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 42 – Sprawy wewnętrzne
na komendy powiatowe Policji (rozdz. 75405) na rozbudowę Komendy Powiatowej Policji w
Jaśle.
– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów
– odrzucić
23) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys. zł w
urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101), z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z
drogami wojewódzkimi nr 60 i 702 w miejscowości Kutno, woj. łódzkie.
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
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24) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys. zł w
urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
25) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.000 tys. zł w
urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101), z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport dla Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej (rozdz. 60061) – rozbudowa portu lotniczego w Zielonej Górze
(doposażenie w urządzenie „ILS” i instrumentalny system łączności)
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
26) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.500 tys. zł w
tym: – w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw
pod nazwą „Remont klasztoru O/O Cystersów w Jędrzejowie” (dotacje i subwencje).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
27) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki na odznaczenia państwowe
(rozdz. 75106) o kwotę 2.344 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy
celowe nowej pozycji pod nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości”
(dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
28) w części 01- Kancelaria Prezydenta RP, w urzędach naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.000 tys. zł z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85/08 – Budżety wojewodów,
woj. lubuskie na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci (rozdz. 85412) na
wspieranie sportu dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast (np. piłka nożna).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
29) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące 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 części 85/08 –
województwo lubuskie (rozdz. 80195) na środki na rozwój różnych form opieki nad dziećmi
do lat 6 (wprowadzenie pilotażowe szachów do przedszkoli).
– poseł Jerzy Materna z grupą posłów
– odrzucić
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30) W części 02 – Kancelaria Sejmu, w urzędach naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 10.465 tys.
zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
31) W części 03 – Kancelaria Senatu zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe
pracowników (rozdział 75101) o kwotę 10.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
32) W części 03 – Kancelaria Senatu zmniejszyć o kwotę 8.939 tys. zł wydatki majątkowe w
urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101)
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
Uwaga :wniosek deficytowy.
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
33) W części 04 – Sąd Najwyższy, w naczelnych organach sądownictwa (rozdz. 75102)
zmniejszyć wydatki bieżące o 4.652 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
34) W części 04 – Sąd Najwyższy zmniejszyć o kwotę 1.000 tys. zł wydatki majątkowe w
naczelnych organach sądownictwa (rozdział 75102)
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
35) W części 04 – Sąd Najwyższy zmniejszyć wydatki majątkowe w rozdziale 75102 – Naczelne
organy sądownictwa o kwotę 822 tys. zł, oraz w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej –
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki majątkowe o
kwotę 2.178 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa (rozdz. 75101) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części
85/14 Województwo Mazowieckie w rozdz. 85132 – Inspekcja sanitarna.
– poseł Rafał Grupiński w imieniu KP PO
– przyjąć
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36) W części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny w naczelnych organach sądownictwa (75102)
zmniejszyć wydatki bieżące o 23.032 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą
"Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
37) W części 06 – Trybunał Konstytucyjny zmniejszyć o kwotę 3.000 tys. zł wydatki majątkowe
naczelnych organów sądownictwa (rozdział 75102)
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
38) W części 06 – Trybunał Konstytucyjny w urzędach naczelnych organach sądownictwa
(75102) zmniejszyć wydatki bieżące o 2.523 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
39) W części 07 – Najwyższa Izba Kontroli zmniejszyć o kwotę 2.500 tys. zł wydatki majątkowe
urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101)
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
40) W części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki bieżące o 5.990 tys.
zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
41) W części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki bieżące o 5.170 tys.
zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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42) W części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę
5.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
(rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe
na utworzenie nowej pozycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej na odcinku Kutno –
Łódź Kaliska” (wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
43) W części 09- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę
2.500 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod
nazwą „Konserwacja wałów wiślanych w rejonie Sandomierza” (wydatki bieżące).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
44) W części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej... (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.000 tys. zł z
przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120) z przeznaczeniem
na renowacje kościołów zabytkowych: Świętej Marii Magdaleny w Chorzowie oraz Piotra i
Pawła w Piekarach Śląskich.
– poseł Maria Nowak z grupą posłów
– odrzucić
45) W części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę
1.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
(rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 24 –
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na szkoły artystyczne (rozdz. 80132) na adaptację,
rozbudowę, remont Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle.
– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów
– odrzucić
46) W części 09- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę
1.000 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod
nazwą „Remont linii nr 9 w Oleśnicy” (wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
47) W części 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w urzędach naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki
bieżące o 258 tys. zł
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z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
48) W części 11 – Krajowe Buro Wyborcze zmniejszyć o kwotę 250 tys. zł wydatki majątkowe
urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa (rozdział 75101)
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
49) W części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki bieżące o 18.808
tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
50) W części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy zmniejszyć o kwotę 5.000 tys. z wydatki
majątkowe urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
[rozdział 75101]
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
51) W części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, w pozostałej działalności (rozdz. 75195)
zmniejszyć wydatki bieżące o 719 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
52) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 24.200 tys. zł w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz.75101), z tego wydatki majątkowe o
kwotę 22.000 tys. zł oraz wydatki bieżące o kwotę 2.200 tys. zł, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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53) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 10.000 tys. zł w urzędach naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 83- Rezerwy celowe w poz. 16 – Zobowiązania wymagalne
Skarbu Państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych).
– poseł Rafał Grupiński w imieniu KP PO
– przyjąć
54) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu, w jednostkach podległych Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu (rozdz. 75112) zmniejszyć wydatki bieżące o 4.555 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
55) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 309 tys. zł w urzędach naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) oraz w rozdziale
75112 – Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
2.421 (w tym wynagrodzenia 759 tys. zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 tys. zł), a
także wydatki majątkowe o kwotę 270 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w
części 42- Sprawy wewnętrzne (rozdz. 75409 – Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej) na wydatki dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego (dotacje i subwencje).
Jednocześnie należy dokonać zmian w załączniku nr 8 pkt 2 - Jednostki dla których
zaplanowano dotacje celowe.
– poseł Rafał Grupiński w imieniu KP PO
– przyjąć
56) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu, w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
(rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki bieżące o 2.130 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
57) W części 15 – Sądy Powszechne, w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502)
zmniejszyć wydatki bieżące o 120.232 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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58) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę
43.000 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz.
75001), z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 25 – Kultura fizyczna
na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – niedostatecznie dofinansowane
kluby i rozgrywki sportowe piłki nożnej najniższej rangi.
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
59) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę
20.000 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz.
75001), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport
na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) na rewitalizację linii kolejowej L 91 Rzeszów –
Przemyśl.
– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów
– odrzucić
60) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w urzędach naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000
tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy miasta Gostyń (woj.
wielkopolskie).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
61) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w urzędach naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000
tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy miasta Kalisza.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
62) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć dotację dla Centrum Badania
Opinii Społecznej (rozdz. 71031) o kwotę 1.000 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek
budżetowych w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz.
75001) o kwotę 2.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 03Kancelaria Senatu w rozdz. 75195 – Pozostała działalność (opieka nad Polonią i Polakami za
granicą) (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
63) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.500
tys. zł na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z
przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe, nowej rezerwy celowej remont
drogi S16 Mrągowo-Orzysz (wydatki majątkowe).
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– poseł Jerzy Szmit z grupą posłów
– odrzucić
64) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w urzędach naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.000
tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
65) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 940
tys. zł w urzędach naczelnych organów i centralnych organów administracji rządowej
(75001), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
66) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w Radzie do Spraw Polaków na
Wschodzie (rozdz. 75074) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 20 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
67) W części 17 – Administracja publiczna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 858 tys. zł w
Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (71021), z przeznaczeniem na utworzenie nowej
pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania
Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
68) W części 17 – Administracja publiczna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 271 tys. zł w
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (75001), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
69) W części 17 – Administracja publiczna, w urzędach naczelnych i centralnych organów
administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 133 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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70) W części 18 – Budownictwo, Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, w refundacja premii
gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie [70015] zmniejszyć dotacje i
subwencje o 70.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
71) W części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa zmniejszyć wydatki o
kwotę 25.000 tys. zł na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017, dotacje i
subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 38 – Szkolnictwo wyższe
na działalność dydaktyczną (rozdz. 80306, dotacje i subwencje) na działalność uczelni
wyższych z przeznaczeniem na podwyżki płac.
– poseł Gabriela Masłowska z grupą posłów
– odrzucić
72) W części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa zmniejszyć wydatki o
kwotę 15.000 tys. zł na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017, dotacje i
subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na
utworzenie nowej pozycji pod nazwą „ Szpital Kliniczny Dziecięcy im. Prof. A. Gębali w
Lublinie (wydatki bieżące).
– poseł Gabriela Masłowska z grupą posłów
– odrzucić
73) W części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa zmniejszyć wydatki o
kwotę 10.000 tys. zł na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017, dotacje i
subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na
utworzenie nowej pozycji pod nazwą „ Środki dla Klinicznego Centrum Stomatologii UM w
Lublinie” (wydatki bieżące).
– poseł Gabriela Masłowska z grupą posłów
– odrzucić
74) W części 18 – Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna i Mieszkaniowa, w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki
bieżące o kwotę 1.138 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
75) W części 18 – Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna i Mieszkaniowa, w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki
majątkowe o kwotę 135 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
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– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
76) W części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, w gospodarce
gruntami i nieruchomościami [70005] zmniejszyć wydatki bieżące o 110 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
77) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w pozostałej działalności
[75095] zmniejszyć wydatki bieżące o 150.104 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
78) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w urzędach skarbowych
(rozdz.75009) zmniejszyć wydatki bieżące o 117.137 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie
nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
79) W części 19 – Budżet, Finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki
majątkowe o kwotę 30.000 tys. zł w Urzędach skarbowych (rozdział 75009), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
80) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w izby celne i urzędy celne
(rozdz. 75013) zmniejszyć wydatki bieżące o 20.969 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
81) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki
majątkowe o kwotę 18.000 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej (rozdz. 75001) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39- Transport
na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja
infrastruktury drogowej wokół MCL Euroterminal Sławków", (wydatki majątkowe).
Uwaga :wniosek deficytowy.
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– poseł Ewa Malik z grupą posłów
– odrzucić
82) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w izby skarbowe [75008]
zmniejszyć wydatki bieżące o 6.738 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
83) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w urzędach naczelnych i
centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o
6.590 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji
pod nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
84) W części 19 – Budżet, Finanse Publiczne i Instytucje Finansowe, w urzędach naczelnych i
centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o
kwotę 6.500 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
85) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w urzędach naczelnych i
centralnych organów administracji rządowej [75001] zmniejszyć wydatki bieżące o 5.847 tys.
zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
86) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki bieżące o
kwotę 5.000 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
(rozdz. 75001) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 –
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) – budowa obwodnicy miasta Jarocina w
ciągu drogi krajowej nr 11.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
87) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w urzędach kontroli
skarbowej (rozdz. 75010) zmniejszyć wydatki bieżące o 4.315 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
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– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
88) W części 20 – Gospodarka zlikwidować dotację w kwocie 26.508 tys. zł na Zakład
Ubezpieczeń Społecznych (rozdział 10001)
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
89) W części 20 – Gospodarka, w pozostałej działalności [15095], zmniejszyć wydatki bieżące o
7.809 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
90) W części 20 – Gospodarka, w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o 1.700 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe, nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
91) W części 21 – Gospodarka morska zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 200.000 tys. zł w
urzędach morskich (rozdział 60043), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
majątkowych w części 83 – Rezerwy celowe, -poz. 70 – Narodowy program przebudowy
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
92) W części 21 – Gospodarka morska zmniejszyć o kwotę 100.000 tys. zł wydatki majątkowe na
urzędy morskie (rozdział 60043)
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
93) W części 21 – Gospodarka morska, w urzędach morskich [60043] zmniejszyć wydatki
majątkowe o 48.744 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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94) W części 21 – Gospodarka morska, w urzędach morskich [60043] zmniejszyć wydatki bieżące
o 5.575 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
95) W części 21 – Gospodarka morska, w urzędach morskich (rozdz. 60043) zmniejszyć wydatki
bieżące o kwotę 5.500 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
96) W części 21 – Gospodarka morska, w ratownictwie morskim [60044] zmniejszyć wydatki
bieżące o 915 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 –
Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i
subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
97) W części 22 – Gospodarka Wodna w urzędach naczelnych i centralnych organów
administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o 700 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
98) W części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć o 2.517 tys. zł wydatki
bieżące na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej [rozdział 75001]
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
99) W części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w urzędach naczelnych i
centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o
625 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy
celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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100) W części 25 – Kultura fizyczna, zmniejszyć o kwotę1.081 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na: zwiększenie o kwotę 361 tys. zł wydatków na
wynagrodzenia w części 25 oraz
na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy
Program Wspierania Przedsiębiorczości” kwota 720 tys. zł (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
101) W części 25 – Kultura Fizyczna w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o 988 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
102) W części 25 – Kultura fizyczna zmniejszyć o 457 tys. zł wydatki bieżące na urzędy
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej [rozdział 75001]
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
103) W części 26 – Łączność, zmniejszyć o kwotę 667 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na: zwiększenie o kwotę 223 tys. zł wydatków na
wynagrodzenia w części 26 oraz
na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy
Program Wspierania Przedsiębiorczości” kwota 444 tys. zł (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
104) W części 26 – Łączność w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o 525 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
105) W części 27 – Informatyzacja, zmniejszyć o kwotę 2.700 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na: zwiększenie o kwotę 900 tys. zł wydatków na
wynagrodzenia w części 27 oraz
na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy
Program Wspierania Przedsiębiorczości” kwota 1.800 tys. zł (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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106) W części 27 – Informatyzacja w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o 331 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
107) W części 28 -Nauka, zmniejszyć o kwotę 1.919 tys. zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
roczne, z przeznaczeniem na: zwiększenie o kwotę 640 tys. zł wydatków na wynagrodzenia w
części 28 oraz
na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy
Program Wspierania Przedsiębiorczości” kwota 1.279 tys. zł (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
108) W części 28 – Nauka w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
(rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o 820 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
109) W części 29 – Obrona narodowa, zmniejszyć o kwotę 493.774 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na: zwiększenie o kwotę 164.592 tys. zł wydatków
na wynagrodzenia w części 29 oraz
na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy
Program Wspierania Przedsiębiorczości” kwota 329.182 tys. zł (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
110) W części 29 – Obrona Narodowa zmniejszyć wydatki na Ordynariat Polowy Wojska
Polskiego (rozdz. 75208) o kwotę 20.000 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 –
Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Narodowy Program Wspierania
Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
111) W części 29 – Obrona Narodowa zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 11.800 tys. zł na
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego (rozdz. 75208), z przeznaczeniem na utworzenie nowej
pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania
Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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112) W części 29 – Obrona Narodowa zmniejszyć o 4.916 tys. zł wydatki bieżące na urzędy
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej [rozdział 75001]
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
113) W części 29 – Obrona Narodowa zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.500 tys. zł w
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
114) W części 29 – Obrona Narodowa zmniejszyć o kwotę 1.000 tys. zł wydatki na Ewangelickie
Duszpasterstwo Wojskowe (rozdz. 75210) z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 –
Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Narodowy Program Wspierania
Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
115) W części 29 – Obrona Narodowa zmniejszyć o kwotę 1.000 tys. zł wydatki na Prawosławny
Ordynariat Wojska Polskiego (rozdz. 75209), z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 –
Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Narodowy Program Wspierania
Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
116) W części 29 – Obrona narodowa, zlikwidować dodatkowe wynagrodzenie roczne dla
pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziowie delegowani do ministerstwa
sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej ministrowi sprawiedliwości albo
przez niego nadzorowanej, prokuratorzy oraz asesorzy prokuratorscy) w kwocie 215 tys. zł, z
przeznaczeniem na:
- 72 tys. zł wynagrodzenia w części 29
- 143 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
117) W części 29 – Obrona Narodowa zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 130 tys. zł na
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego (rozdz. 75209), z przeznaczeniem na utworzenie
nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania
Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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118) W części 29 – Obrona Narodowa zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 99 tys. zł na
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe (rozdz. 75210), z przeznaczeniem na utworzenie
nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania
Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
119) W części 30 – Oświata i wychowanie, zmniejszyć o kwotę 6.706 tys. zł wydatki na
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na: zwiększenie o kwotę 2.236 tys. zł
wydatków na wynagrodzenia w części 30 oraz
na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy
Program Wspierania Przedsiębiorczości” kwota 4.470 tys. zł (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
120) W części 30 – Oświata i Wychowanie zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.200 tys. zł w
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
121) W części 31 – Praca, zmniejszyć o kwotę 11.395 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na: zwiększenie o kwotę 3.799 tys. zł wydatków na
wynagrodzenia w części 31 oraz
na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy
Program Wspierania Przedsiębiorczości” kwota 7.596 tys. zł (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
122) W części 31 – Praca zmniejszyć o 8.057 wydatki bieżące na urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej [rozdział 75001]
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
123) W części 31 – Praca zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.700 tys. zł w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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124) W części 31- Praca zmniejszyć o 3.262 tys. zł wydatki bieżące na pozostałą działalność
[rozdział 75095] z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy
celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i
subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
125) W części 31 – Praca zmniejszyć o 2.907 tys. zł wydatki bieżące na Ochotnicze Hufce Pracy
[rozdział 85336]
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
126) W części 32 – Rolnictwo, zmniejszyć o kwotę 14.602 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na: zwiększenie o kwotę 4.868 tys. zł wydatków na
wynagrodzenia w części 32 oraz
na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy
Program Wspierania Przedsiębiorczości” kwota 9.734 tys. zł (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
127) W części 32 – Rolnictwo zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys. zł w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
128) W części 33 – Rozwój Wsi zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.000 tys. zł w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
129) W części 33 – rozwój wsi, zmniejszyć o 725 tys. zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
roczne, z przeznaczeniem na:
- 242 tys. zł wynagrodzenia w części 33
- 483 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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130) W części 34 – rozwój regionalny, zmniejszyć o 7.803 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
· 2.601 tys. zł wynagrodzenia w części 34
· 5.202 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
131) W części 34 – Rozwój Regionalny zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.600 tys. zł w
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
132) W części 35 – Rynki rolne zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 78.235 tys. zł dla
Agencji Rynku Rolnego (rozdział 50002),
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
133) W części 35 – Rynki rolne zmniejszyć o kwotę 10.000 tys. zł dotację celową dla Agencji
Rynku Rolnego (rozdział 50002)
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
134) W części 35 – Rynki rolne, zmniejszyć o 1.253 tys. zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
roczne, z przeznaczeniem na:
- 418 tys. zł wynagrodzenia w części 35
- 835 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
135) W części 35 – Rynki rolne zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 98 tys. zł w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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136) W części 36 – Skarb Państwa zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys. zł w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
137) W części 36 – Skarb Państwa, zmniejszyć o 3.196 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
- 1.066 tys. zł wynagrodzenia w części 36
- 2.130 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
138) W części 37 – Sprawiedliwość, zmniejszyć o 124.101 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
- 41.367 tys. zł wynagrodzenia w części 37
- 82.734 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
139) W części 37 – Sprawiedliwość zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 4.000 tys. zł w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
140) W części 37 – Sprawiedliwość zmniejszyć wydatki w kwocie 102 tys. zł przeznaczone na
dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wymiaru sprawiedliwości z przeznaczeniem
na:
·
34 tys. zł wynagrodzenia w części 37
·
68 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
141) W części 38 – Szkolnictwo wyższe, zmniejszyć o 785 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
- 262 tys. zł wynagrodzenia w części 38
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- 523 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
142) W części 38 – Szkolnictwo wyższe zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 100 tys. zł w
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
143) W części 39 – Transport, zmniejszyć o 35.233 tys. zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
roczne, z przeznaczeniem na:
- 11.745 tys. zł wynagrodzenia w części 39
- 23.488 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
144) W części 39 – Transport zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.000 tys. zł w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
145) W części 39 – Transport zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.708 tys. zł w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdział 75001), z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
146) W załączniku, części 40 – Turystyka, zmniejszyć o 181 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
- 61 tys. zł wynagrodzenia w części 40
- 120 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
147) W części 41 – Środowisko, zmniejszyć o 11.503 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
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- 3.835 tys. zł wynagrodzenia w części 41
- 7.668 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
148) W części 41 – Środowisko zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.000 tys. zł w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
149) W części 42 – Sprawy wewnętrzne, zmniejszyć o 526.654 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
- 175.552 tys. zł wynagrodzenia w części 42
- 351.102 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
150) W części 42 – Sprawy wewnętrzne zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 12.000 tys. zł w
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
151) W części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć dotacje
do Funduszu Kościelnego (rozdz. 75822) o 94.374 tys. zł
z przeznaczeniem na dotacje i subwencje, w utworzonej nowej rezerwie celowej w części 83
– Rezerwy celowe pod nazwą „Środki na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy Państwowej
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
152) W części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć dotacje
do Funduszu Kościelnego (rozdz. 75822) o kwotę 94.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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153) W części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć dotacje
o kwotę 90 000 tys. zł w Funduszu Kościelnym (rozdział 75822), z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 29 – Środki na informatyzację,
rozwój społeczeństwa informatycznego oraz upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do
Internetu (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
154) W części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etnicznie zmniejszyć o kwotę
90.000 tys. zł wydatki na Fundusz Kościelny (rozdz. 75822)
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
155) W części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, zmniejszyć o 227
tys. zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
- 76 tys. zł wynagrodzenia w części 43
- 151 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
156) W części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć wydatki
bieżące o kwotę 100 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i
subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
157) W części 44 – Zabezpieczenie społeczne, zmniejszyć o 1.338 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
· 446 tys. zł wynagrodzenia w części 44
· 892 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
158) W części 45 – Sprawy zagraniczne i członkowstwo RP w UE zmniejszyć wydatki bieżące o
łączną kwotę 12.599 tys. zł, w tym: 769 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów
administracji rządowej (rozdz. 75001), 3.530 tys. zł na szkolnictwo polskie za granicą (rozdz.
80135), 1.500 tys. zł na opiekę i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą (rozdz. 85330),
1.300 tys. zł na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozdz. 85413), 5.500 tys. zł
na pozostałą działalność (rozdz. 92195) oraz zmniejszyć wydatki na dotacje i subwencje o
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kwotę 53.000 tys. zł w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 75 – Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą , na zwiększenie wydatków w części 03 – Kancelaria Senatu o łączną
kwotę 65.599 tys. zł w tym: 599 tys. zł na urzędy naczelnych organów władzy państwowej
(rozdz. 75101, wydatki bieżące), 55.000 tys. zł na pozostałą działalność – opieka nad Polonią
i Polakami za granicą (rozdz. 75195, dotacje i subwencje), 10.000 tys. zł na pozostałą
działalność – opieka nad Polonią i Polakami za granicą (rozdz. 75195, wydatki majątkowe) –
z przeznaczeniem na realizację opieki i pomocy dla Polonii i Polaków za granicą przez
Kancelarię Senatu.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
159) W części 45 – Sprawy Zagraniczne i Członkowstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 8.000 tys. zł w urzędach naczelnych i
centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem na utworzenie
nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania
Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
160) W części 45 – Sprawy Zagraniczne i Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej zmniejszyć wydatki majątkowe placówek zagranicznych (rozdz. 75057) o kwotę
8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących tej samej części
budżetowej w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na działania wzmacniające wymiar
obywatelski i regionalny polityki zagranicznej RP, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot
samorządowych.
– poseł Rafał Grupiński w imieniu KP PO
– przyjąć
161) W części 46 – Zdrowie, zmniejszyć o 11.201 tys. zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
roczne, z przeznaczeniem na:
- 3.735 tys. zł wynagrodzenia w części 46
- 7.466 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
162) W części 46 – Zdrowie zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 6.088 tys. zł w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdział 75001), z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
163) W części 46 – Zdrowie zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.000 tys. zł w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001), z przeznaczeniem
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na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
164) W części 49 – Urząd Zamówień Publicznych zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.927 tys.
zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdział 75001), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
165) W części 49 – Urząd Zamówień Publicznych, zmniejszyć o 1.043 tys. zł wydatki na
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
- 348 tys. zł wynagrodzenia w części 49
- 695 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
166) W części 50 – Urząd Regulacji Energetyki, zmniejszyć o 1.816 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
· 606 tys. zł wynagrodzenia w części 50
· 1.210 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
167) W części 50 – Urząd Regulacji Energetyki zmniejszyć o kwotę 360 tys. zł wydatki bieżące w
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdział 75001), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
168) W części 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zmniejszyć o 2.231 tys. zł
wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
· 744 tys. zł wynagrodzenia w części 53
· 1.487 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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169) W części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki
bieżące o 3.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
170) W części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w urzędach
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki
bieżące o kwotę 1.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
171) W części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zmniejszyć
wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o 704 tys. zł, z przeznaczeniem na:
· 235 tys. zł wynagrodzenia w części 54
· 469 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
172) W części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zmniejszyć wydatki
bieżące o kwotę 100 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej (rozdział 75001), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 –
Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i
subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
173) W części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne, zmniejszyć o 4.965 tys. zł, z
przeznaczeniem na:
·1.655 tys. zł wynagrodzenia w części 56
· 3.310 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
174) W części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zmniejszyć o 15.173 tys. zł, z
przeznaczeniem na:
- 5.058 tys. zł wynagrodzenia w części 57
- 10.115 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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175) W części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę
3.525 tys. zł na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (rozdział 75418), z przeznaczeniem
na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
176) W części 58 – Główny Urząd Statystyczny, zmniejszyć o 21.451 tys. zł wydatki na
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
- 7.151 tys. zł wynagrodzenia w części 58
- 14.300 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
177) W części 59 – Agencja Wywiadu, zmniejszyć o 5.102 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
- 1.701 tys. zł wynagrodzenia w części 59
- 3.401 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
178) W części 60 – Wyższy Urząd Górniczy, zmniejszyć o 2.932 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
· 978 tys. zł wynagrodzenia w części 60
· 1.954 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
179) W części 60 – Wyższy Urząd Górniczy zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 432 tys. zł w
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdział 75001), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
180) W części 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zmniejszyć o 2.627 tys. zł
wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
· 876 tys. zł wynagrodzenia w części 61
· 1.751 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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181) W części 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zlikwidować dodatkowe
wynagrodzenia roczne dla administracji publicznej (eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej) wynoszące 1.214 tys. zł, z przeznaczeniem
na:
·
405 tys. zł wynagrodzenia w części 61
·
809 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
182) W części 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszyć wydatki bieżące o
kwotę 300 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
(rozdział 75001), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy
celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i
subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
183) W części 62 – Rybołówstwo, zmniejszyć o 1.182 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
· 394 tys. zł wynagrodzenia w części 62
· 788 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
184) W części 63 – Rodzina, zmniejszyć o 210 tys. zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
roczne, z przeznaczeniem na:
· 70 tys. zł wynagrodzenia w części 63
· 140 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
185) W części 64 – Główny Urząd Miar, zmniejszyć o 6.588 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
- 2196 tys. zł wynagrodzenia w części 64
- 4392 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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186) W części 64 – Główny Urząd Miar zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 2.022 tys. zł w
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdział 75001), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
187) W części 65 – Polski Komitet Normalizacyjny, zmniejszyć o 1.050 tys. zł wydatki na
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
- 350 tys. zł wynagrodzenia w części 65
- 700 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
188) W części 65 – Polski Komitet Normalizacyjny zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 600 tys.
zł na Polski Komitet Normalizacyjny (rozdział 75002), z przeznaczeniem na utworzenie
nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania
Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
189) W części 66 – Rzecznik Praw Pacjenta, zmniejszyć o 331 tys. zł wydatki na dodatkowe
wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
·
111 tys. zł wynagrodzenia w części 66
·
220 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
190) W części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki, zmniejszyć o 414 tys. zł wydatki na
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
·
138 tys. zł wynagrodzenia w części 68
·
276 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
191) W części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę
12.000 tys. zł na Komisję Nadzoru Finansowego (rozdział 75821), z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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192) W części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego, zmniejszyć o 7.608 tys. zł wydatki na
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
·
2.536 tys. zł wynagrodzenia w części 70
·
5.072 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
193) W części 71 – Urząd Transportu Kolejowego zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 958 tys.
zł na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdział 75001), z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
194) W części 71 – Urząd Transportu Kolejowego, zmniejszyć o 906 tys. zł wydatki na
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
·
302 tys. zł wynagrodzenia w części 71
·
604 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
195) W części 71 – Urząd Transportu Kolejowego w urzędach naczelnych i centralnych organów
administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o 800 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
196) W części 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki bieżące na
Prokuratorię o kwotę 961 tys. zł (rozdział 75003),
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
197) W części 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, zmniejszyć o 961 tys. zł wydatki na
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
·
321 tys. zł wynagrodzenia w części 74
·
640 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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198) W części 75 – Rządowe Centrum Legislacji, zmniejszyć o 1.302 tys. zł wydatki na
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
·
434 tys. zł wynagrodzenia w części 75
·
868 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
199) W części 75 – Rządowe Centrum Legislacji, zlikwidować dodatkowe wynagrodzenie roczne
dla pracowników Rządowego Centrum Legislacji w kwocie 1.285 tys. zł, z przeznaczeniem
na:
- 429 tys. zł wynagrodzenia w części 75
- 856 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
200) W części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej, zmniejszyć o 3.296 tys. zł wydatki na
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
·
1.099 tys. zł wynagrodzenia w części 76
·
2.197 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
201) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu
Skarbu Państwa o kwotę 15.000 tys. zł w rozdz. 75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
majątkowych w części 30 – Oświata i wychowanie na specjalne ośrodki szkolnowychowawcze (rozdz. 85403) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnych” w Dąbrowie Górniczej.
– poseł Leszek Miller w imieniu KP SLD
– odrzucić
202) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejszyć wydatki na obsługę długu
Skarbu Państwa w rozdz. 75701 obsługa zadłużenia zagranicznego, należności innych
operacji zagranicznych ..., o kwotę 10.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
majątkowych w części 85/18 Budżety wojewodów, woj. podkarpackie na melioracje wodne
(rozdz. 01008) na wały przeciwpowodziowe.
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
– odrzucić
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203) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu
Skarbu Państwa w rozdz. 75701 – obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych o kwotę 5.000 tys.zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
majątkowych w części 39 – Transport, infrastruktura kolejowa (rozdz. 60002) na
modernizację linii kolejowej nr 25 Dębica – Mielec – Ocice (prace projektowe).
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
– przyjąć
204) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejszyć wydatki na obsługę długu
Skarbu Państwa w rozdz. 75701 obsługa zadłużenia zagranicznego, należności innych
operacji zagranicznych ..., o kwotę 4.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
majątkowych w części 85/30 Budżety wojewodów, woj. wielkopolskie na Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) na budowę Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Turku.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
205) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa o kwotę 300.000 tys. zł w rozdz. 75703 – Obsługa skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 38 – Szkolnictwo wyższe na
działalność dydaktyczną (rozdz. 80306) na podwyżkę płac pracowników państwowych szkół
wyższych.
– poseł Leszek Miller w imieniu KP SLD
– odrzucić
206) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 56.000 tys. zł na
obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz
innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji rezerw celowych w części 83 – Rezerwy celowe pn. „ Budowa
obwodnic w województwie małopolskim – północnej obwodnicy Krakowa, północnej
obwodnicy Zabierzowa, obwodnicy Zatora, kontynuacja budowy obwodnicy Skawiny”
(wydatki majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
207) W części 79 – Obsługa długu krajowego, w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów
wartościowych... zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 50.000 tys.
zł z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Budowa obwodnicy zachodniej Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego i Zgierza w ciągu drogi
ekspresowej S-14, odc. A2 (węzeł Emilia)-DK nr 14” – etap I (wydatki majątkowe).
– poseł Marcin Mastalerek z grupą posłów
– odrzucić
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208) W części 79 – Obsługa długu krajowego, w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów
wartościowych... zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 40.000 tys.
zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, na drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na rozpoczęcie budowy obwodnic Gorlic, Limanowej,
Mszany Dolnej, Nowego Sącza.
– poseł Wiesław Stanisław Janczyk z grupą posłów
– odrzucić
209) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł na
obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz
innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków budżetu państwa w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej
pozycji rezerw pn.” Inwestycje przeciwpowodziowe i bieżące utrzymanie urządzeń o
funkcjach przeciwpowodziowych w województwie małopolskim” (wydatki majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
210) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa o kwotę 30.000 tys. zł na obsługę skarbowych papierów wartościowych ... (rozdz.
75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Ściegiennego w
ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach.
– poseł Maria Zuba z grupą posłów
– odrzucić
211) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa o kwotę 30.000 tys. zł na obsługę skarbowych papierów wartościowych ... (rozdz.
75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), z przeznaczeniem na połączenie zjazdów w węzłach
autostradowych A4 na odcinku Szarów-Tarnów z drogami lokalnymi w Bochni, Brzesku i
Tarnowie.
– poseł Edward Czesak, poseł Michał Wojtkiewicz, poseł Włodzimierz Bernacki z grupą
posłów
– odrzucić
212) W części 79 – Obsługa długu krajowego, w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów
wartościowych... zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 30.000 tys.
zł z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej rezerwy celowej pn: „Dofinansowanie
przebudowy drogi krajowej nr 25 w granicach miasta Konina – etap I – remont Wiaduktu
Briańskiego” (wydatki majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
213) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł na
obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz
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innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków części 83 – Rezerwy celowe w pozycji 40 – Dofinansowanie zadań
związanych z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie
piłki siatkowej...” z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej
Mężczyzn 2014 w Krakowie (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
214) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 26.000 tys. zł na
obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz
innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na
utworzenie w części 83 nowej rezerwy celowej pod nazwą „Budowa Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej w Krakowie i aglomeracji Krakowskiej", (wydatki majątkowe) .
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
215) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa o kwotę 20.000 tys. zł na obsługę skarbowych papierów wartościowych ... (rozdz.
75703), z przeznaczeniem na utworzenie pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Modernizacja drogi szybkiego ruchu nr 7 na odcinku Jędrzejów do granic woj.
świętokrzyskiego z woj. małopolskim – na wykup gruntów” (wydatki majątkowe).
– poseł Maria Zuba z grupą posłów
– odrzucić
216) W części 79 – Obsługa długu krajowego, w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów
wartościowych... zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 20.000 tys.
zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, na drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację drogi krajowej nr 75 Brzesko – Muszyna.
– poseł Wiesław Stanisław Janczyk z grupą posłów
– odrzucić
217) W części 79 – Obsługa długu krajowego, w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów
wartościowych... zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 20.000 tys.
zł z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Rozpoczęcie budowy mostu w Nowym Sączu w ciągu drogi krajowej nr 28” (wydatki
majątkowe).
– poseł Wiesław Stanisław Janczyk z grupą posłów
– odrzucić
218) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa o kwotę 14.000 tys. zł na obsługę skarbowych papierów wartościowych ... (rozdz.
75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację
drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin-Tarnów
– poseł Edward Czesak, poseł Michał Wojtkiewicz, poseł Włodzimierz Bernacki z grupą
posłów
– odrzucić
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219) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł na
obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz
innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych części 39- Transport na drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
220) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa o kwotę 10.000 tys. zł na obsługę skarbowych papierów wartościowych ... (rozdz.
75703), z przeznaczeniem na utworzenie pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Budowa ronda w Bilczy na drodze krajowej nr 73” (wydatki majątkowe).
– poseł Maria Zuba z grupą posłów
– odrzucić
221) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na
obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz
innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków budżetu państwa w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe
(rozdz. 60011) na modernizację drogi krajowej nr 94 Wielka Wieś i Jerzmanowice-Przeginia
(wydatki bieżące jednostek budżetowych).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
222) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 9.000 tys. zł na
obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz
innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych części 39- Transport na drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na poprawę bezpieczeństwa na drodze S 7 odcinek
Kraków-Myślenice.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
223) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa o kwotę 7.000 tys. zł na obsługę skarbowych papierów wartościowych ... (rozdz.
75703), z przeznaczeniem na utworzenie pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Modernizacja drogi szybkiego ruchu nr 7 na odcinku Skarżysko-Kamienna do granic woj.
świętokrzyskiego z woj. małopolskim – na wykup gruntów” (wydatki majątkowe).
– poseł Maria Zuba z grupą posłów
– odrzucić
224) W części 79 – Obsługa długu krajowego, zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów wartościowych ... o kwotę 5.000 tys.
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zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/18 Budżety
wojewodów, woj. podkarpackie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120)
z tego 2.000 tys. zł na dofinansowanie „Rewitalizacji kompleksu powojskowego przy ul.
Grodzkiej w Przemyślu z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną".
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
– odrzucić
225) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa o kwotę 5.000 tys. zł w rozdz. 75703 – Obsługa skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 83 – Rezerwy celowe –
utworzenie nowej rezerwy pn."Modernizacja szpitala powiatowego w Białogardzie"
– poseł Leszek Miller w imieniu KP SLD
– odrzucić
226) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów wartościowych... o kwotę 3.500 tys.
zł z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 4 w miejscowości Nagawczyna w celu poprawy
bezpieczeństwa użytkowników” (wydatki majątkowe).
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
– odrzucić
227) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa o kwotę 2.000 tys. zł w rozdz. 75703 – Obsługa skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 83 – Rezerwy celowe –
utworzenie nowej rezerwy pn."Pokrycie kosztów podawania pacjentom w formie badań
klinicznych szczepionki antyczerniakowej w Centrum Onkologii w Poznaniu".
– poseł Leszek Miller w imieniu KP SLD
– odrzucić
228) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 1.800 tys. zł na
obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz
innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków budżetu państwa w części 24- Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego (rozdz. 92108 – filharmonie, orkiestry, chóry, kapele) na dofinansowanie Chóru
Polskiego Radia w Krakowie (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
229) W części 80 – Regionalne izby obrachunkowe, zmniejszyć o 5.261 tys. zł wydatki na
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
·
1.754 tys. zł wynagrodzenia w części 80
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·
3.507 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
230) W części 80 – Regionalne izby obrachunkowe zlikwidować dodatkowe wynagrodzenia
roczne dla pracowników administracji etatowi członkowie kolegiów RIO w kwocie 1.518 tys.
zł, przeznaczeniem na:
-506 tys. zł wynagrodzenia w części 80
-1.012 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
231) W części 80 – Regionalne izby obrachunkowe zmniejszyć wydatki bieżące administracyjne
o kwotę 634 tys. zł na Regionalne izby obrachunkowe (rozdział 75015), z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
232) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
20.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 83- Rezerwy celowe w celu
utworzenia nowej pozycji rezerw na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej” (wydatki majątkowe).
– poseł Ewa Malik z grupą posłów
– odrzucić
233) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
10.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 83 – Rezerwa celowa na
utworzenie nowej pozycji rezerw celowych pod nazwą:” Budowa Hali WidowiskowoSportowej w Gorzowie Wielkopolskim", (wydatki majątkowe).
– poseł Elżbieta Rafalska z grupą posłów
– odrzucić
234) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
8.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 39 – Transport na drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przygotowanie dokumentacji do przebudowy drogi
krajowej nr 12 w obrębie miasta Chełm, (wydatki bieżące jednostek budżetowych).
– poseł Beata Mazurek z grupą posłów
– odrzucić
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235) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
5.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 83- Rezerwy celowe w celu
utworzenia nowej pozycji rezerw pn."Rozbudowa Kampusu Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie", (wydatki majątkowe).
– poseł Jadwiga Wiśniewska z grupą posłów
– odrzucić
236) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 40 – Turystyka na dotacje dla Polskiej
Organizacji Turystycznej (rozdz. 63002) na promocję turystyki.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
237) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w części 83 pn: „Szerokopasmowy
dostęp do internetu dla miasta Jastrzębie Zdrój” – dotacje i subwencje.
– poseł Grzegorz Matusiak w imieniu grupy posłów
– odrzucić
238) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.000 tys. zł z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, na drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przygotowanie dokumentacji technicznej – projektu
budowlanego i projektu wykonawczego obwodnicy Piły i Ujścia w ciągu drogi krajowej S11.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
239) W części 81 – Rezerwa ogólna, ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów (rozdz. 75817)
zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.078 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie w części
83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S3 wraz z
obwodnicami Lubina, Jawora i Bolkowa (wydatki majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
240) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w części 83 pn: „Przebudowa drogi
Pole Bzie KSSE” – dotacje i subwencje.
– poseł Grzegorz Matusiak z grupą posłów
– odrzucić
241) W części 81 – Rezerwa ogólna, ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów (rozdz. 75817)
zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 200 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie w części 83
–
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Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Utrzymanie Szkoły Podstawowej im.
Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze (powiat Piotrków Trybunalski)
(dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
242) W części 83 – rezerwy celowe (rozdz. 75818) zmniejszyć wydatki na współfinansowanie
projektów z udziałem środków UE o kwotę 20.000 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie w
części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą:” Budowa ul. Młodzianowskiej w
Radomiu wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi", (wydatki majątkowe).
– poseł Marek Suski z grupą posłów
– odrzucić
243) W części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w tej części w poz. 58 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dotacje i subwencje) na miejsca w żłobkach.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
244) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych zmniejszyć wydatki o kwotę 98.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w tej części w poz. 72 – Środki na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy Policji od
dnia 1 lipca 2012 r. o kwotę 90.000 tys. zł z przeznaczeniem na podwyższenie uposażeń dla
PSP, SG, BOR.
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
245) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o 1.500.000 tys. zł, z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów na świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) na podniesienie progów uprawniających do
świadczeń rodzinnych. Środki podzielić proporcjonalnie na poszczególne województwa.
– poseł Leszek Miller w imieniu KP SLD
– odrzucić
246) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków w tej samej części w rezerwie poz. 25 – Dotacje celowe na
finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, na podniesienie
progów uprawniających do pomocy społecznej.
– poseł Leszek Miller w imieniu KP SLD
– odrzucić
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247) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 500.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.
75801) na wzrost części oświatowej subwencji ogólnej między innymi na ochronę przed
likwidacją szkół wiejskich (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
248) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 500.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na utworzenie
nowej pozycji rezerw celowych pod nazwą „Budowa dróg krajowych na terenie województwa
podlaskiego” (wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
249) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 466.150 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie
nowej rezerwy celowej pod nazwą „Budowa drogi S7- odcinek Jędrzejów – granica woj.
świętokrzyskiego” (wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
250) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich, ... zmniejszyć wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE o kwotę 196.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej
pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 853 Biłgoraj –
Józefów – Tomaszów Lubelski” (wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
251) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 160.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków majątkowych GDDKIA w części 39 – Transport (rozdz. 60012) na dokończenie
budowy Zachodniej obwodnicy Poznania.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
252) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich, ... zmniejszyć wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE o kwotę 153.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
budżetu państwa w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 72 z przeznaczeniem na podwyżkę
uposażeń osd 1 lipca 2012 roku funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży
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Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej. W tym na podwyżki dla PSP 61.000
tys. zł, Straży Granicznej 33.000 tys. zł, BOR 4.500 tys. zł, Służby Więziennej 55.000 tys. zł.
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki będzie nadanie nowej nazwy rezerwie celowej w
poz.72: „ Środki na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży
Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej od dnia 1 lipca
2012 r.".
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
253) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 153.500 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów
z udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w poz. 72.
Jednocześnie dokonać zmiany nazwy tej pozycji na: Środki na podwyżkę uposażeń
funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu i Służby Więziennej od dnia 1 lipca 2012 r.".
Na podwyżkę uposażeń, w tym: PSP – 61.000 tys. zł, Straż Graniczna – 33.000 tys. zł, BOR –
4.500 tys. zł, Służba Więzienna – 55.000 tys. zł,
– poseł Jarosław Zieliński z grupą posłów
– odrzucić
254) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 150.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w tej części w poz. 34 – Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację
świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
255) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 150.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w tej części pod nazwą „Wieloletni krajowy program
wprowadzania gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach” (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
256) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 150.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na utworzenie
nowej pozycji rezerwy celowej pod nazwą „Dofinansowanie inwestycji w szpitalach
powiatowych na terenie województwa podlaskiego” (dotacje i subwencje).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
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257) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 100.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów
z udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej na
inwestycję infrastrukturalną w m. st. Warszawa – „Projekt i budowa II linii metra: odcinek
centralny, od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński” (wydatki
majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
258) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w tej części, poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
259) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 147.000 tys. zł z
przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pt.” Budowa drogi wojewódzkiej nr
835 na odcinku Biłgoraj-Tarnogród-Sieniawa” (wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
260) W części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE o kwotę 112.000 tys. zł w rezerwie celowej poz. 8 –
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich..., z
przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 858 na odcinku Biłgoraj – Hedwiżyn – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn”
(wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
261) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w tej części w poz. 35 – Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
(dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
262) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich, ... zmniejszyć wydatki na współfinansowanie projektów z
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udziałem środków UE o kwotę 82.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w tej części
budżetowej nowej pozycji rezerw celowych pod nazwą „budowa drogi krajowej S 7 – w ciągu
tzw. wschodniej obwodnicy Krakowa – od węzła Rybitwy do węzła Igołomska włącznie, oraz
przygotowanie inwestycji budowy drogi na odcinku granic Krakowa do granic województwa
świętokrzyskiego (wydatki majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
263) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 80.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 22 – Gospodarka wodna na regionalne zarządy gospodarki
wodnej (rozdz. 71018), z przeznaczeniem dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie na pogłębienie rzeki Wisły w rejonie Płock-Świniary (dotacje i subwencje).
– poseł Wojciech Jasiński z grupą posłów
– odrzucić
264) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 72.500 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części
85/02 – Budżety wojewodów, woj. 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 Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
265) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 60.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn.
„Podniesienie uposażeń dla Służby Więziennej” lub zwiększenie rezerwy celowej nr 72 –
Środki na podwyżkę uposażeń Policji od dnia 1 lipca 2012 r.
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
266) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 56.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej, na
dofinansowanie budowy Hali Widowiskowej i Sportowej w Szczecinie (wydatki majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
267) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 50.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej rezerwy celowej
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pn: „Przekop Mierzei Wiślanej i rewitalizację Kanału Elbląskiego – etap I” (wydatki
majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
268) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 50.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej pt.
„Przebudowa dwóch zapór bocznych zbiornika włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie,
zapory Jordanów – Tokary – Radziwie oraz makroniwelacja w czaszy zbiornika woj.
mazowieckim „ (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
269) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej rezerwy celowej w tej części pod nazwą „Dotacja na rzecz samorządu
województwa lubuskiego na spłatę zadłużenia Samodzielnego Publicznego Szpitala
wojewódzkiego w Gorzowie” (dotacje i subwencje).
– poseł Elżbieta Rafalska z grupą posłów
– odrzucić
270) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na infrastrukturę kolejową
(rozdz. 60002), na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji linii kolejowej nr 7 na
odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-granica państwa.
– poseł Elżbieta Kruk z grupą posłów
– odrzucić
271) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej rezerwy celowej w tej części na remont dróg S7 i S16 Miłomłyn-Ostróda i
Węzeł w Ostródzie (wydatki majątkowe).
– poseł Jerzy Szmit z grupą posłów
– odrzucić
272) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 50.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w części 85 – Budżety
wojewodów (województwo małopolskie) w rozdz. 01008 – melioracje wodne na ochronę
przeciwpowodziową i melioracje wodne.
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
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273) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 50.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 39 –
Transport, infrastruktura kolejowa (rozdz. 60002) na modernizację linii kolejowej 274 na
trasie Wrocław-Jelenia Góra.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
274) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 45.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej na
inwestycję infrastrukturalną w m. st. Warszawa – „Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku ul.
Radzymińska – granica miasta” (wydatki majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
275) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 42.500 tys. zł z
przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pt.” Budowa obwodnicy północnej
Biłgoraja” (wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
276) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł z
przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pt.” Budowa zbiornika w Brodziakach
na Czarnej Ładzie w okolicach Biłgoraja” (wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
277) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 37.500 tys. zł na
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w tej części w poz. 53 – Środki na dofinansowanie i finansowanie 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 Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
278) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 35.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
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zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002), z
przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej nr 61 Kielce Popowskie na odcinku
Żelisławice-Częstochowa Stradom I etap (dotacje i subwencje).
– poseł Jadwiga Wiśniewska, poseł Szymon Giżyński z grupą posłów
– odrzucić
279) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 35.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej rezerwy celowej w tej części pod nazwą „Budowa południowej obwodnicy
Radomia” (wydatki majątkowe).
– poseł Marek Suski, poseł Zbigniew Kuźmiuk, poseł Dariusz Bąk z grupą posłów
– odrzucić
280) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 34.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą „Budowa południowej
obwodnicy miasta Radomia” (wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
281) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 30.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą
„Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku Stobierna-Sokołów Małopolski”
(wydatki majątkowe).
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
– odrzucić
282) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie na budowę bloku operacyjnego w
Centrum Rehabilitacyjnym w Białogardzie (rozdz. 85111 Szpitale ogólne), (dotacje i
subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
283) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie w
części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw celowych pn. „Wykup gruntów pod
inwestycję – budowa obwodnicy Puław II etap” (wydatki majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
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284) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 30.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 39 –
Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na wykup gruntów pod przebudowę
drogi S-7 Lubień-Rabka, w. Lubień-w.Zabornia
– poseł Anna Paluch z grupą posłów
– odrzucić
285) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w części 25 – Kultura fizyczna (rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury
fizycznej, dotacje i subwencje) na wspieranie sportu wśród dzieci i młodzieży.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
286) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów ogółem na Wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego (rozdz. 01002) w podziale na poszczególne województwa według
załącznika do poprawki (zob. załącznik nr 1), na zwiększenie dotacji dla ośrodków doradztwa
rolniczego (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
287) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć o kwotę 30.000 tys. zł wydatki na
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w części 39 – Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 30011) na
modernizację drogi krajowej nr 4 na odcinku Łańcut – Jarosław wraz z budową obwodnic
Łańcuta i Przeworska (wydatki majątkowe).
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
– odrzucić
288) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 25.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w poz. 22
Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych... na budowę mostu na przejściu
granicznym Piwniczna Zdrój – Mniszek.
– poseł Wiesław Stanisław Janczyk z grupą posłów
– odrzucić
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289) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 21.500 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków bieżących w części 85 – Budżety wojewodów ogółem na Inspekcję
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (rozdz. 01032) w podziale na poszczególne województwa
według załącznika do poprawki (zob. załącznik nr 2), na zwiększenie środków finansowych
na wojewódzkie inspekcje ochrony roślin i nasiennictwa.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
290) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą „Budowa drogi
ekspresowej E 7 Radom – Skarżysko Kamienna"(wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
291) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 20.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej
„Budowa stadionu w Lesznie” (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
292) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 20.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej na
inwestycję infrastrukturalną w m. st. Warszawa – „Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i
układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej” (wydatki majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
293) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 85/18 – Budżety wojewodów, województwo podkarpackie
na melioracje wodne (rozdz. 01008), na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej podstawowej
w województwie podkarpackim.
– poseł Bogdan Rzońca w imieniu KP PiS
– odrzucić
294) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 18.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów ogółem na spółki wodne (rozdz.
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01009), w podziale na poszczególne województwa według załącznika do poprawki (zob.
załącznik nr 3), na zwiększenie dotacji dla spółek wodnych (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
295) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 15.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej pod
nazwą „Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 932 ul. Pszczyńska w
Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap II „(dotacje i subwencje)).
– poseł Grzegorz Matusiak z grupą posłów
– odrzucić
296) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji w tej części pod nazwą „Krajowy wieloletni program leczenia
niepłodności” (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
297) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 15.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39
– Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na dofinansowanie inwestycji:
Budowa drogi ekspresowej S 69 odcinek Bielsko – Biała – Żywiec.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
298) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz.
60011) na realizację zadania „Dokumentacja budowy obwodnic Obornik, Ujścia i Piły –
droga S-11".
– poseł Leszek Miller w imieniu KP SLD
– odrzucić
299) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 14.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 85/06 – Budżety wojewodów, województwo lubelskie na
urzędy marszałkowskie (rozdz. 75018), na zakup szynobusów na trasie Terespol-Siedlce
(dotacje i subwencje).
– poseł Adam Abramowicz z grupą posłów
– odrzucić
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300) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz.
60011), z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 28 na odcinku Jasło – Krosno –
Sanok – Ustrzyki Dolne – prace projektowe oraz rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta
Sanoka.
– poseł Piotr Babinetz, poseł Stanisław Piotrowicz z grupą posłów
– odrzucić
301) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie
nowej pozycji rezerw celowych w cz. 83 – Rezerwy celowe pn. „Reaktywacja Portu
Lotniczego w Zgierzu Pomorskim” (dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
302) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 12.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej na
budowę drogi powiatowej w woj. podlaskim Mężenin – Osowiec o długości 30 km tzw. trakt
carski (wydatki majątkowe).
– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów
– odrzucić
303) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów w udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 10.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej rezerwy celowej
pn: „Remont i adaptacja budynków pokoszarowych oraz zakup wyposażenia na cele
dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie” (wydatki majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
304) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 10.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe, nowej
rezerwy celowej na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Marek (wydatki
majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
305) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na
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współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 46 – Zdrowie na szpitale ogólne (rozdz. 85111), z
przeznaczeniem na budowę Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych w
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
przygotowanie dokumentacji branżowej, nadzór inwestorski oraz wykonywanie części prac
budowlano-konstrukcyjnych (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Zawiślak z grupą posłów
– odrzucić
306) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na muzea
(rozdz. 92118), z przeznaczeniem na budowę Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach –
prace przygotowawcze i rozpoczęcie budowy (dotacje i subwencje).
– poseł Grzegorz Tobiszowski z grupą posłów
– odrzucić
307) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 10.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w cz. 39 –
Transport, na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) na budowę połączenia kolejowego
Katowice – Pyrzowice.
– poseł Grzegorz Tobiszowski grupą posłów
– odrzucić
308) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich, ... zmniejszyć wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
majątkowych w części 39 – Transport na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) –
modernizacja linii kolejowej CE 59 Wrocław – Zielona Góra – Szczecin (na odcinku Zielona
Góra – Czerwieńsk Tor nr 2).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
309) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich, ... zmniejszyć wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
bieżących w części 39 – Transport w dziale 60095 – pozostała działalność na budowę mostu
na rzece Odrze w miejscowości Milsk w województwie lubuskim (uaktualnienie projektu
mostu).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
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310) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92118 – Muzea
(dotacje i subwencje) na wykonanie projektu architektonicznego Muzeum Historii Polski –
etap I.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
311) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport, na infrastrukturę kolejową
(rozdz. 60002), na modernizację linii kolejowej nr 7 na odcinku Puławy-Nałęczów.
– poseł Elżbieta Kruk z grupą posłów
– odrzucić
312) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na
świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 85323 – Państwowy Fundusz Kombatantów
na zwiększenie środków przeznaczonych na pomoc socjalną dla kombatantów.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
313) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 10.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 –
Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę północno – zachodniej
obwodnicy miasta Płocka.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
314) 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 utworzenie nowej rezerwy celowej pt.” Budowa zbiornika wodnego
Biszcza-Żary” (wydatki majątkowe).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP
– odrzucić
315) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów w udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 9.500 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 –
Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) lub na utworzenie nowej rezerwy
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celowej pn: „Budowa obwodnicy miasta Września w ciągu drogi krajowej nr 15” (wydatki
majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
316) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich, ... zmniejszyć wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w
części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na ochronę zabytków i opiekę nad
zabytkami (rozdz. 92120) – Renowacja Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
317) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz.
60011) na realizację zadania „Przygotowanie procesu inwestycyjnego przebudowy drogi
krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm"
– poseł Leszek Miller w imieniu KP SLD
– odrzucić
318) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 7.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej
„Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii w Białymstoku” (wydatki majątkowe).
– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów
– odrzucić
319) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 7.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w cz. 24 –
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na centra kultury i sztuki (rozdz. 92113) na
dokończenie budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w
Białymstoku.
– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów
– odrzucić
320) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 5.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej pod
nazwą „Modernizacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” (wydatki
majątkowe).
– poseł Tomasz Latos z grupą posłów
– odrzucić
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321) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w tej części, poz. 22 – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść
granicznych … na budowę międzynarodowego przejścia granicznego w Zbereżu z Ukrainą
(dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Zawiślak z grupą posłów
– odrzucić
322) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie dotacji w części 25 – Kultura fizyczna w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe –
budowa hali widowiskowo sportowej w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie),
przygotowanie dokumentacji, wykupienie gruntu i rozpoczęcie budowy.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
323) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 5.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 25 –
Kultura fizyczna, na obiekty sportowe (rozdz. 92601) na remont i modernizację Stadionu
OSiR w Olsztynie (Stadionu Stomilu).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
324) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz.
60011) na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnic miast Wronki,
Szamotuły i Pniewy – drogi nr 182 i 184"
– poseł Leszek Miller w imieniu KP SLD
– odrzucić
325) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 3.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej
„Budowa drogi 66 Wysokie Mazowieckie – Szepietowo – dokumentacja techniczna”
(wydatki majątkowe).
– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów
– odrzucić
326) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 2.124 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
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udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w cz. 85/20 –
Budżety wojewodów, woj. podlaskie, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz.
92120) na „Renowację i modernizację elewacji zewnętrznej zabytkowego Kościoła pw. Św.
Rocha w Białymstoku”
– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów
– odrzucić
327) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 2.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej na
wykonanie dokumentacji drogi wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie – Białystok (wydatki
majątkowe).
– poseł Krzysztof Jurgiel z grupą posłów
– odrzucić
328) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 2.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38
– Szkolnictwo wyższe, jednostki pomocnicze Szkolnictwa Wyższego (rozdz. 80307) na
doskonalenie procesu kształcenia poprzez rozwój infrastruktury. Akademia Techniczno –
Humanistyczna- Bielsko Biała. Dokońcenie budynku 1.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
329) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 1.881 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 85/10
– Budżety wojewodów, woj. łódzkie na pozostałą działalność (rozdz. 60095) na budowę ul.
Sokołowskiej w Zgierzu.
– poseł Marek Matuszewski z grupą posłów
– odrzucić
330) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 1.500 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów ogółem na pozostałą działalność
(rozdz. 85295) w podziale na poszczególne województwa według załącznika do poprawki
(zob. załącznik nr 4), na tworzenie, odbudowywanie i podtrzymywanie działalności
środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
(dotacje i subwencje).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
331) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 1.500 tys. zł na
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współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na
utworzenie nowej rezerwy celowej w tej części pod nazwą „Utworzenie w Częstochowie
Delegatury śląskiego Oddziału IPN” (wydatki majątkowe).
– poseł Jadwiga Wiśniewska, poseł Szymon Giżyński z grupą posłów
– odrzucić
332) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich, ... zmniejszyć wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w
części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na ochronę zabytków i opiekę nad
zabytkami (rozdz. 92120) – Renowacja Kościoła św. Jakuba w Gdańsku.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
333) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków
europejskich... zmniejszyć o kwotę 1.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z
udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39
– Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), na prace projektowe obwodnicy
Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9.
– poseł Stanisław Ożóg w imieniu KP PiS
– odrzucić
334) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 16 zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 50.000 tys. zł
na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji
w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania
Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
335) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 20, Środki na szkolenia i wynagrodzenia.... zmniejszyć
o kwotę 1.000 tys. zł wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w
cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 29 Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa
informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu.
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
336) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 54 – Środki na zadania projakościowe w szkolnictwie
wyższym zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków majątkowych w części 28 – Nauka na działalność statutową i inwestycyjną
jednostek naukowych (rozdz. 73005), na budowę linii pomiarowej do badań strukturalnych
układów biologicznych i nowych materiałów z wykorzystaniem promieniowania
synchrotronowego – projekt linii pomiarowej i budowa wiggler'a.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
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337) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 54 – Środki na zadania projakościowe w szkolnictwie
wyższym zmniejszyć wydatki o kwotę 1.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków majątkowych w części 28 – Nauka na działalność statutową i inwestycyjną
jednostek naukowych (rozdz. 73005), na wytworzenie szczepionki trzeciej generacji
przeciwko czerniakowi złośliwemu.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
338) W części 83 – Rezerwy celowe, pozycja 61, Dotacje i subwencje dla partii politycznych,
zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 91.164 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
339) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 62 – Środki na wydatki związane z promocją biopaliw
lub innych paliw ... zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 150.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 38 – Szkolnictwo wyższe na dotacje na działalność
dydaktyczną uczelni wyższych (rozdz. 80306, dotacje i subwencje) z przeznaczeniem na
podwyżki płac.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić
340) W części 85 – Budżety wojewodów ogółem, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 45.000
tys. zł w przejściach granicznych (rozdział 60031), z przeznaczeniem na utworzenie nowej
pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Narodowy Program Wspierania
Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
341) W części 85 – Budżety wojewodów ogółem, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę o
15.000 tys. zł w urzędach wojewódzkich (rozdział 75011),
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
342) W części 85 – Budżety wojewodów ogółem zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 8.428 tys.
na urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy
celowe nowej pozycji pod nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości”
(dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
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343) W części 85 – Budżety wojewodów ogółem zmniejszyć o kwotę 161 tys. zł wydatki bieżące
na pozostałą działalność (rozdz. 75095)
z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
344) W części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury zmniejszyć o 85.870 tys. zł
wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na:
·
28.624 tys. zł wynagrodzenia w części 88
·
57.246 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej w cz. 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą „Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje)
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
345) W części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury zmniejszyć wydatki
majątkowe o kwotę 10.000 tys. zł w jednostkach powszechnych prokuratury (rozdział 75505),
z przeznaczeniem na utworzenie pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą
„Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” (dotacje i subwencje).
– poseł Sławomir Kopyciński w imieniu KP RP
– odrzucić
346) W zał. nr 6 – Plany finansowe państwowych funduszy celowych, w planie finansowym
Funduszu Pracy dokonać zmian podlegających na zwiększeniu wydatków Funduszu Pracy o
kwotę 1.130.000 tys. zł na aktywne formy walki z bezrobociem zgodnie z załączoną tabelą
(zob. załącznik nr 5) z jednoczesnym zmniejszeniem o tę kwotę stanu końcowego funduszu
(tj. z 7.174.112 tys. zł na 6.044.112 tys. zł). Dokonać też innych zmian w planie finansowym
Funduszu Pracy będących konsekwencją ww. poprawki.
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić

Uwaga: Konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w
innych przepisach i załącznikach do ustawy.
Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych

/-/ Sławomir Neumann

/-/ Dariusz Rosati
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Załącznik nr 1 (załącznik do poprawki nr 286)

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

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

900

30000
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Załącznik nr 2 (załącznik do poprawki nr 289)

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

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

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

800

800

21500
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Załącznik nr 3 (załącznik do poprawki nr 294)

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

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

85 / 32

010

01009

Zachodniopomorskie

85

010

01009

Budżety wojewodów ogółem

3 272

3 063
337
18000
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Załącznik nr 4 (załącznik do poprawki nr 330)

Załącznik do poprawki dot. placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
Część

Dział

Rozdział

Województwo

Kwota w tys. zł

85 / 02

852

85295

Dolnośląskie

85 / 04

852

85295

Kujawsko-Pomorskie

114

85 / 06

852

85295

Lubelskie

103

85 / 08

852

85295

Lubuskie

68

85 / 10

852

85295

Łódzkie

101

85 / 12

852

85295

Małopolskie

111

85 / 14

852

85295

Mazowieckie

114

85 / 16

852

85295

Opolskie

85 / 18

852

85295

Podkarpackie

85 / 20

852

85295

Podlaskie

71

85 / 22

852

85295

Pomorskie

90

85 / 24

852

85295

Śląskie

85 / 26

852

85295

Świętokrzyskie

85 / 28

852

85295

Warmińsko-Mazurskie

85 / 30

852

85295

Wielkopolskie

92

85 / 32

852

85295

Zachodniopomorskie

93

85

852

85295

Budżety wojewodów ogółem

77

43
121

113
88
101

1500
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Załącznik nr 5 (załącznik do poprawki nr 346)
Wyszczególnienie

5

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

5.1

plan wg
projektu ustaw

zwiększenia wg
poprawki

plan po zm. wynikającej z
uwzględnienia poprawki

3 435 080

1 130 000

4 565 080

szkolenia

187 950

100 000

287 950

5.1.1

stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych

106 800

57 000

163 800

5.1.2

składki na ubezpieczenia społeczne od
stypendiów

22 326

11 500

33 826

5.1.3

koszty szkolenia

58 824

31 500

90 324

5.3

prace interwencyjne

150 036

250 000

400 036

5.3.1

wynagrodzenia

131 770

219 600

351 370

5.3.2

składki na ubezpieczenia społeczna

18 266

30 400

48 666

5.4

roboty publiczne

150 680

300 000

450 680

5.4.1

wynagrodzenia

132 340

263 500

395 840

5.4.2

składki na ubezpieczenia społeczne

18 340

36 500

54 840

5.6

stypendia

762 636

200 000

962 636

5.6.1

w okresie odbywania stażu

743 611

197 000

940 611

5.6.1.1

stypendia

614 938

163 700

778 638

5.6.1.2

składki na ubezpieczenia społeczne

128 673

33 300

161 973

5.6.2

w okresie nauki

19 025

3 000

22 025

353 262

80 000

433 262

673 845

200 000

873 845

360 706

200 000

560 706

5.11

dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników
refundacja kosztów wyposażenia i
doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej

5.11.2

jednorazowe środki na pojęcie działalności
gospodarczej

5.9
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