
 

 

 

 

 

Druk nr 204-A    

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

 

 

 

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

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o rządowym projekcie ustawy budżetowej  

na rok 2020 (druki nr 112 i 112-A) 

 

Sejm na 5 posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 204 

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

13 lutego 2020 r.  

 

wnosi: 

 

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

 

do załącznika nr 1: 

 

1) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwiększyć dochody o kwotę 60.000 tys. 

zł (dz. 756, dywidendy i wpłaty z zysku), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

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

budowę mostu na Wiśle w Grudziądzu. 

–KP Lewica 

– odrzucić 
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2) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

5.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od osób fizycznych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego na 

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

(rozdz. 75801, dotacje i subwencje) na podwyżkę płac dla nauczycieli o 15% od 1 stycznia 

2020 r.  

– KP KO 

– odrzucić 

 

3) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

5.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego na część 

oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75801, dotacje 

i subwencje). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

4) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

3.000.000 tys. zł (dz. 756), w tym o 1.000.000 tys. zł dochody z podatku akcyzowego i o 

2.000.000 tys. zł z podatku od towarów i usług, oraz w częściach:  

– 01 Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł w urzędach 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych),  

– 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł w 

urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 

75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

– 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł w 

urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych),  

– 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 500.000 tys. zł na 

obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703), 

– 83 - Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki o kwotę 1.400.000 tys. zł, w tym: w pozycji 8 

- Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej (...) zmniejszyć 

wydatki o kwotę 1.000.000 tys. zł (rozdz. 75818, współfinansowanie projektów z 

udziałem środków Unii Europejskiej), w poz. 44 - Dofinansowanie realizacji niektórych 

zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i 

zadania związane z poprawą finansów publicznych zmniejszyć wydatki o kwotę 200.00 

tys. zł (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych) i w poz.  
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56 - Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania, 

zmniejszyć wydatki o kwotę 200.000 tys. zł (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), z przeznaczeniem łącznej kwoty 5.000.000 tys. zł na utworzenie nowej 

pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza (walka ze smogiem)” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe).  

– KP KO 

– odrzucić 

 

5) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

2.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Narodowy 

Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (rozdz. 85195, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

6) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

2.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na utworzenie 

nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Program antysmogowy” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe) w celu prowadzenia działań zmierzających do przeciwdziałania 

zanieczyszczeniu powietrza. 

–KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

7) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

1.850.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Fundusz 

klęskowy dla rolników” na wypłatę rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty w 

wyniku wystąpienia klęski żywiołowej (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

–KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

8) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

1.500.000 tys. zł (dz. 756, podatek akcyzowy), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 

w części 46 – Zdrowie na świadczenia wysokospecjalistyczne (rozdz. 85151, dotacje i  
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subwencje) na leczenie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego.  

– KP KO 

– odrzucić 

 

9) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

1.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek akcyzowy), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 

w części 46 – Zdrowie na programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), w szczególności na profilaktykę chorób nowotworowych, układu 

sercowo-naczyniowego i cukrzycy. 

–KP KO 

– odrzucić 

 

10) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

1.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na utworzenie 

nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Fundusz odszkodowawczy dla rolników 

oraz producentów rolnych za poniesione straty w wyniku występowania afrykańskiego 

pomoru świń” (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

11) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

1.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na utworzenie 

nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Zwiększenie dofinansowania do budowy 

fotowoltaiki w ramach programu 'Mój Prąd' z 5 tys. do 10 tys. zł” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

12) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

750.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na utworzenie 

nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Zastąpienie obowiązku opłacania 

abonamentu za używanie odbiorników RTV” (rozdz. 75818, dotacje i subwencje) na 

pokrycie kosztów związanych z uchyleniem ustawy o opłatach abonamentowych i 

zastąpienie ich finansowaniem z budżetu państwa. 

– KP PSL-Kukiz15 

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

500.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa 

obwodnicy Obornik w ciągu drogi krajowej nr S11” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

–KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

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

500.000 tys. zł (dz. 756, podatek od niektórych instytucji finansowych), z przeznaczeniem 

na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 52 „Zwiększenie 

dostępności wychowania przedszkolnego”  (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

–KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

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

300.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

majątkowe) na opracowanie dokumentacji i budowę obwodnicy Limanowej. 

–KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

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

250.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Rezerwa 

celowa przeznaczona na dodatek energetyczny dla emerytów” (rozdz. 75818, świadczenia 

na rzecz osób fizycznych). 

–KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

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

250.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 39 - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

(rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 
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18) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

200.000 tys. zł (dz. 500, handel, dochody z cła), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 27 - Środki na realizację wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (rozdz. 75818, 

dotacje i subwencje). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

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

80.000 tys. zł (dz. 756, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego), z przeznaczeniem 

na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. 

„Rekompensata finansowa dla osób i instytucji strat poniesionych w wyniku upadku 

Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku” (rozdz. 75818, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

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

70.000 tys. zł (dz. 756, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego), z przeznaczeniem 

na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. 

„Budowa łącznika autostradowego A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 

4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

 

21) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

60.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na utworzenie 

nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Wykup nieruchomości położonych w 

Warszawie w dzielnicy Ochota z obrębu 20302, działki o numerach: 4, 10, 10/3, 10/5, 14/2, 

16, 17, 18/1, 18/3, 22, 23, 24/4, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 25, 52 oraz na 

zabezpieczenie i urządzenie terenu miejsca pamięci narodowej” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 
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22) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 

od towarów i usług o kwotę 50.000 tys. zł (dz. 756), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 85/14 – Województwo mazowieckie na gospodarkę gruntami i 

nieruchomościami (rozdz. 70005, dotacje i subwencje) na zwiększenie środków na 

remonty zasobu komunalnego w m.st. Warszawa. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

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

30.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Rozbudowa 

Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim wraz z niezbędnym doposażeniem w 

celu uzyskania standardów wymaganych w ochronie zdrowia od 2017 r., m.in. na budowę 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej” (rozdz. 

85195, wydatki majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

24) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

30.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na utworzenie 

nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Utworzenie Muzeum Kresów 

Wschodnich z siedzibą we Wrocławiu” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

25) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

30.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na utworzenie 

nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Odbudowa pojemności retencyjnej 

zbiornika Słupca” (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

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

16.000 tys. zł (dz. 756, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego), z przeznaczeniem 

na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. 
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„Finansowanie działalności Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” (rozdz. 

75818, dotacje i subwencje). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

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

9.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Dodatkowe 

wyposażenie w sprzęt medyczny pracowni brachyterapii Ośrodka Onkologicznego 

Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” (rozdz. 85195, wydatki 

majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

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

6.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

majątkowe) na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej obwodnicy Mszany 

Dolnej. 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

29) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

4.300 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Dodatkowe 

wyposażenie w sprzęt medyczny Zakładu Medycyny Nuklearnej Ośrodka Onkologicznego 

Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” (rozdz. 85195, wydatki 

majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

30) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o kwotę 

2.500 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na utworzenie nowej 

pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Środki na odprawy dla zwolnionych nauczycieli 

we Wrocławiu” (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

– KP PSL-Kukiz15 

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

700 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Zakup 

stacjonarnej stacji rentgenowskiej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Obornikach” (rozdz. 85195, wydatki majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

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

500 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Zakup karetki 

specjalistycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Obornikach” (rozdz. 85195, wydatki majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

 

 

do załącznika nr 2: 

33) W części 01 - Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł na 

Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (rozdz. 92123, dotacje i 

subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 - Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego (rozdz. 92120, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 

dotacje i subwencje) na zwiększenie nakładów na ochronę i opiekę nad zabytkami o 

charakterze ogólnopolskim.  

–KP Lewica 

– odrzucić 

 

34) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 14.100 tys. zł na 

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich na urzędy naczelnych organów władzy 

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

budżetowych w kwocie 11.000 tys. zł i na wydatki majątkowe (rewitalizacja zabytkowego 

budynku przy ul. Długiej) w kwocie 3.100 tys. zł. 

– KP KO 

– odrzucić 
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35) W części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny zmniejszyć wydatki o kwotę 4.085 tys. zł, z 

tego: na naczelne organy sądownictwa o kwotę 1.980 tys. zł (rozdz. 75102, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia osobowe - 1.980 tys. zł (wynagrodzenia 

sędziów), na uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne o kwotę 

2.105 tys. zł (rozdz. 75312, świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz w części 81 – 

Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 9.000 tys. zł na ogólną rezerwę budżetową 

Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem łącznej kwoty 13.085 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 05 - 

Naczelny Sąd Administracyjny na naczelne organy sądownictwa (rozdz. 75102, wydatki 

bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia osobowe - 10.937 tys. zł) na 

wzrost funduszu wynagrodzeń pracowników sądów administracyjnych.  

– KP PiS 

– przyjąć 

 

36) W części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki o kwotę 9.000 tys. 

zł na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 

75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 85/04 – Województwo kujawsko-pomorskie (rozdz. 90005, Ochrona 

powietrza atmosferycznego i klimatu, dotacje i subwencje) na dotację dla miasta 

Bydgoszcz na zwiększenie budżetu w zakresie ochrony powietrza. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

37) W części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000 tys. 

zł na urzędy naczelnych i organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 

75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na pozostałe instytucje 

kultury (rozdz. 92114, dotacje i subwencje) na działalność statutową Europejskiego 

Centrum Solidarności w Gdańsku. 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

 

38) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł na urzędy naczelnych 

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

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 42 – 
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Sprawy wewnętrzne (rozdz. 75415, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, dotacje i 

subwencje) na wsparcie ratownictwa górskiego i wodnego. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

39) W części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 85 000 tys. zł na jednostki podległe Instytutowi 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (rozdz. 

75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na utworzenie nowej 

pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Środki przeznaczone na wypłacenie strat 

związanych z przymusową restrukturyzacją Banku PBS” (rozdz. 75818, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych). 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

40) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 80.000 tys. zł na urzędy naczelnych 

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

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 46 – 

Zdrowie na programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych) na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in 

vitro). 

– KP KO 

– odrzucić 

 

41) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 48.241 tys. zł na urzędy naczelnych 

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

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 12 – 

Państwowa Inspekcja Pracy na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na podwyższenie 

płac inspektorów pracy i zwiększenie kadr pracowniczych. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

42) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 41.301 tys. zł na jednostki podległe 

Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
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Polskiemu (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 22 – Gospodarka wodna na działalność Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (rozdz. 90025, dotacje i subwencje) na zwiększenie 

o 10% dotacji na rzecz PGW WP w celu prowadzenia spraw związanych z 

przeciwdziałaniem skutkom suszy, w tym przygotowaniem  planów przeciwdziałania 

skutkom suszy. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

43) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł na jednostki podległe 

Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Przeciwdziałanie 

dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie” (rozdz. 75818, dotacje i 

subwencje). 

– KP KO 

– odrzucić 

 

44) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na urzędy naczelnych 

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

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 28 – 

Szkolnictwo wyższe i nauka na działalność dydaktyczną i badawczą (rozdz. 73014, dotacje 

i subwencje) na rozszerzenie oferty dydaktycznej i wsparcie rozwoju kształcenia na profilu 

praktycznym w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

45) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 8.300 tys. zł na urzędy naczelnych 

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

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 45 – 

Sprawy zagraniczne na pomoc zagraniczną (rozdz. 75079, dotacje i subwencje) na pomoc 

humanitarną prowadzoną przez polskie organizacje pozarządowe na terenie Bliskiego 

Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem Libanu, Jordanii i Iraku w ramach pomocy 

dwustronnej. 

– KP Lewica 

– odrzucić 
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46) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 7.797 tys. zł, w tym: w urzędach naczelnych 

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

jednostek budżetowych) o kwotę 2.600 tys. zł, w jednostkach podległych Instytutowi 

Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (rozdz. 

75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych) o kwotę 4.380 tys. zł, w działalności 

dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (rozdz. 

92127, wydatki bieżące jednostek budżetowych) o kwotę 359 tys. zł oraz w działalności 

dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 

realizowanej przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (rozdz. 92128, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych) o kwotę 458 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w łącznej 

kwocie 7.797 tys. zł, w tym: w części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na urzędy naczelne organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych) o kwotę 

2.600 tys. zł, (w tym 2.600 tys. zł na wynagrodzenia osobowe), jednostki podległe 

Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych) o kwotę 4.380 tys. zł, 

(w tym 4.380 tys. zł na wynagrodzenia osobowe), działalność dotyczącą miejsc pamięci 

narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (rozdz. 92127, wydatki budżetowe 

jednostek budżetowych) o kwotę 359 tys. zł, (w tym 359 tys. zł na wynagrodzenia 

osobowe), działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i 

męczeństwa realizowaną przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (rozdz. 92128, wydatki 

budżetowe jednostek budżetowych) o kwotę 458 tys. zł, (w tym 458 tys. zł na 

wynagrodzenia osobowe). Poprawka dotyczy wskazania wydatków na wynagrodzenia 

osobowe w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych. 

– KP PiS 

– odrzucić 

 

47) W części: 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 5 000 tys. zł na jednostki podległe Instytutowi 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (rozdz. 

75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej 

pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Modernizacja Szpitala Wielospecjalistycznego 

im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu” (rozdz. 85195, wydatki majątkowe). 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

48) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 1.285 tys. zł na jednostki podległe 

Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
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Polskiemu (rozdz. 75112), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 30 – 

Oświata i wychowanie na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozdz. 85412, dotacje i subwencje). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

49) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 700 tys. zł na urzędy naczelnych organów władzy 

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

budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 30 – Oświata i 

wychowanie na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozdz. 85413, dotacje i 

subwencje). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

50) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  zmniejszyć wydatki o kwotę 59.700 

tys. zł na pozostałą działalność (rozdz. 75095, dotacje i subwencje), w części 24 - Kultura 

i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys., w tym o kwotę 

1.000 tys. zł na ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków (rozdz. 92119, dotacje i 

subwencje) i o kwotę 4.000 tys. zł na pozostałą działalność (rozdz. 92195, dotacje i 

subwencje), w części 30 - Oświata i wychowanie zmniejszyć wydatki o kwotę 7.000 tys. 

zł. na szkolnictwo polskie za granicą (rozdz. 80135, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), w części 45 - Sprawy zagraniczne zmniejszyć wydatki o kwotę 28.800 tys. 

zł, w tym o kwotę 18.800 tys. zł na pozostałą działalność (rozdz. 85395, dotacje i 

subwencje) oraz o kwotę 10.000 tys. zł na działalność radiową i telewizyjną (rozdz. 92104, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych) i w części 63 - Rodzina zmniejszyć wydatki o 

kwotę 10.000 tys. zł na pozostałą działalność (rozdz. 75095, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem łącznej kwoty 110.500 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 03 – 

Kancelaria Senatu na pozostałą działalność (rozdz. 75095, dotacje i subwencje). 

– KP KO 

– odrzucić 

 

51) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. 

zł na pozostałą działalność (rozdz. 75095, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, na utworzenie nowej pozycji pn. 

„Środki na realizację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych” (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 
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52) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. 

zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Wyposażenie Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” (rozdz. 85195, wydatki majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

53) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 25.000 tys. 

zł na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części 85/04 – Województwo kujawsko-pomorskie (rozdz. 92120, Ochrona zabytków i 

opieka nad zabytkami, dotacje i subwencje) na ochronę zabytków w powiatach bydgoskim, 

inowrocławskim, mogileńskim, nakielskim, sępoleńskim, świeckim, tucholskim i 

żnińskim. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

54) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. 

zł na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części 46 – Zdrowie na programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych) na program profilaktyki i leczenia demencji starczej, w tym 

choroby Alzheimera. 

– KP KO 

– odrzucić 

 

55) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. 

zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Dokończenie budowy 

Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej” (rozdz. 85195, wydatki 

majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

56) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 7.500 tys. 

zł na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części 85/10 – Województwo łódzkie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 
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92120, dotacje i subwencje) na wsparcie remontu części (sali jadalnej) zabytkowego Pałacu 

Poznańskiego w Łodzi. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

57) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. 

zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Rozbudowa Szpitala 

Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie” (rozdz. 85195, wydatki majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

58) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 900 tys. zł 

na Centrum Badania Opinii Społecznej (rozdz. 71031, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 30 – Oświata i wychowanie (rozdz. 

85412, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

szkolenia młodzieży, dotacje i subwencje) na podwojenie nakładów na kolonie i obozy 

oraz szkolenia młodzieży. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

59) W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 500 tys. zł 

na pozostałą działalność (rozdz. 75095, dotacje i subwencje) oraz w części 45 – Sprawy 

zagraniczne zmniejszyć wydatki o kwotę 500 tys. zł na pozostałą działalność w ramach 

pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (rozdz. 85395, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego o kwotę 1.000 tys. zł na  ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków (rozdz. 

92119, dotacje i subwencje). Poprawka dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla 

Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. 

Powyższe związane jest z planowaną realizacją w 2020 roku i w latach następnych przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego szeregu projektów o charakterze 

konserwatorskim, naukowo-badawczym i edukacyjnym.  

– KP PiS 

– przyjąć 

 

60) W części 19 - Budżet, Finanse Publiczne i Instytucje Finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 20.000 tys. zł na pozostałą działalność administracji publicznej (rozdz. 75095, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Dofinansowanie działalności 
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Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze" (rozdz. 75818, wydatki 

bieżące jednostek budżetowych). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

61) W części 20 – Gospodarka zmniejszyć wydatki w urzędach naczelnych i centralnych 

organów administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych) 

o kwotę 1.823 tys. zł, z tego 1.351 tys. zł - wynagrodzenia osobowe członków korpusu 

służby cywilnej, 472 tys. zł - grupa wydatków bieżących jednostki, z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 48 – Gospodarka złożami kopalin w urzędach naczelnych 

i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych) o kwotę 1.823 tys. zł, w tym 1.351 tys. zł wynagrodzenia osobowe członków 

korpusu służby cywilnej, 165 tys. zł  - grupa wydatków bieżących jednostki, 219 tys. zł - 

składki na ubezpieczenia społeczne, 31 tys. zł - składki na FP i SFWON, 25 tys. zł podróże 

służbowe krajowe, 24 tys. zł odpis na ZFŚS, 8 tys. zł - szkolenia członków KSC. 

Zwiększenie jest związane z przeniesieniem zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego z 

Ministerstwa Rozwoju do Ministerstwa Aktywów Państwowych. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

62) W części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć wydatki o kwotę 

4.000 tys. zł na pozostałą działalność (rozdz. 92195, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe w poz. 56 - 

Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania 

(rozdz. 75818, dotacje i subwencje). Proponowane zmiany mają na celu przeniesienie 

wydatków na dotację podmiotową dla Fundacji - Zakład Narodowy im. Ossolińskich z 

części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rezerwy celowej poz. 56. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

63) W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 600.000 tys. zł, z 

tego: o kwotę 325.000 tys. zł na Wojska Obrony Terytorialnej (rozdz. 75206, w tym kwotę 

200.000 tys. zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz kwotę 125.000 tys. zł na 

świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz o kwotę 275.000 tys. zł na centralne wsparcie 

(rozdz. 75204, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

majątkowe) na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (droga ekspresowa S52) łączącej 

Śląsk z Małopolską. 

– KP Lewica 

– odrzucić 
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64) W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 380.000 tys. zł na Wojska 

Obrony Terytorialnej (rozdz. 75206, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne 

krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę drogi łączącej drogę krajową S1 z 

Euroterminalem w Sławkowie. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

65) W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie o 300.000 tys. zł, z 

tego: o kwotę 200.000 tys. zł na Wojska Obrony Terytorialnej (rozdz. 75206, w tym kwotę 

100.000 tys. zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz kwotę 100.000 tys. zł na 

świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł 

na centralne wsparcie (rozdz. 75204, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne 

krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku 

Bielsko-Biała – Kosztowy. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

66) W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 200.000 tys. zł na Wojska 

Obrony Terytorialnej (rozdz. 75206, świadczenia na rzecz osób fizycznych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 29 – Obrona narodowa (rozdz. 75201, 

Wojska Lądowe, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na działalność bieżącą Wojsk 

Lądowych. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

67) W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 62.017 tys. zł na Wojska 

Obrony Terytorialnej (rozdz. 75206, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 29 – Obrona narodowa (rozdz. 75218, 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na 

usprawnienie realizacji zadań ustawowych Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

68) W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł na Wojska 

Obrony Terytorialnej (rozdz. 75206, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 41 - Środowisko (rozdz. 90008, 
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Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu, dotacje i subwencje) na dokonanie 

nasadzeń drzew liściastych dobrze znoszących suszę, celem zwiększenia powierzchni 

biologicznie czynnych w Polsce o 40%.  

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

69) W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 25.331 tys. zł na 

Duszpasterstwa Wojskowe (rozdz. 75208, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 29 – Obrona narodowa na Wojska 

Specjalne (rozdz. 75219, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na bieżące wydatki 

Wojsk Specjalnych. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

70) W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 25.000 tys. zł na 

Duszpasterstwa wojskowe (rozdz. 75208, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85/30 Województwo wielkopolskie 

(rozdz. 85147, Centra zdrowia publicznego, dotacje i subwencje) na nowe miejsca opieki 

geriatrycznej przy istniejących lub w nowych placówkach leczniczych.  

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

71) W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 4.000 tys. zł na Wojska 

Obrony Terytorialnej (rozdz. 75206, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 42 – Sprawy wewnętrzne na zadania 

ratownictwa górskiego i wodnego (rozdz. 75415, dotacje i subwencje) na finansowanie 

zadań z zakresu ratownictwa górskiego wykonywanych przez Górskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

72) W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł na Wojska 

Obrony Terytorialnej (rozdz. 75206, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 21 – Gospodarka morska na 

ratownictwo morskie (rozdz. 60044, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na 

funkcjonowanie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

– KP Lewica 

– odrzucić 
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73) W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 200 tys. zł na Wojska Obrony 

Terytorialnej (rozdz. 75206, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem 

na zwiększenie wydatków w części 85/18 – Województwo podkarpackie (rozdz. 85412, 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

szkolenia młodzieży, dotacje i subwencje) na kolonie i obozy oraz szkolenia młodzieży w 

województwie podkarpackim. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

74) W części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć wydatki 

o kwotę 40.000 tys. zł na Fundusz Kościelny (rozdz. 75822, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 46 – Zdrowie (rozdz. 85120, 

Lecznictwo psychiatryczne, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na bieżące potrzeby 

szpitali psychiatrycznych w zakresie zwiększania zatrudnienia lekarzy-specjalistów oraz 

ilości miejsc na oddziałach. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

75) W części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć wydatki 

o kwotę 26.271 tys. zł na Fundusz Kościelny (rozdz. 75822, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki 

na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych) na dalszy rozwój Państwowej Agencji 

Atomistyki, kształcenie kadr i bieżącą działalność urzędu. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

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

o kwotę 17.000 tys. zł na Fundusz Kościelny (rozdz. 75822, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85/02 Województwo dolnośląskie – 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120, dotacje i subwencje) na 

zwiększenie finansowania na ochronę zabytków w województwie dolnośląskim. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

77) W części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć wydatki 

o kwotę 10.000 tys. zł na Fundusz Kościelny (rozdz. 75822, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
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narodowego na muzea (rozdz. 92118, wydatki majątkowe) na remont murów 

zewnętrznych i wewnętrznych oraz baszty na zamku średniowiecznym z XIV wieku w 

Będzinie (Muzeum Zagłębia w Będzinie). 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

 

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

o kwotę 500 tys. zł na Fundusz Kościelny (rozdz. 75822, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85/24 Województwo śląskie – 

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (rozdz. 75415, dotacje i subwencje) na 

zwiększenie dofinansowania Beskidzkiego WOPR (150 tys. zł) i Grupy Beskidzkiej GOPR 

(350 tys. zł) na sprawniejsze realizowanie działań wobec wzrostu liczby turystów w 

regionie. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

 

79) W części 45 – Sprawy zagraniczne zmniejszyć wydatki o kwotę 150.000 tys. zł  na 

pozostałą działalność (rozdz. 75095, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne 

krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę wschodniej obwodnicy 

Skierniewic na odcinku od ulicy Jana III Sobieskiego do ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, 

tworzącej nowe połączenie drogi krajowej nr 70 z drogą wojewódzką nr 705. 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

 

80) W części 46 - Zdrowie przesunąć wydatki w kwocie 10.000 tys. zł na programy polityki 

zdrowotnej (rozdz. 85149) poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o tę kwotę (§ 

6140) oraz zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o tę kwotę (§ 4000), 

z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia 

Onkologiczna na lata 2020-2030”. W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały 

nr 10 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. „Narodowa 

Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030” oraz uchwały w sprawie uchylenia programu 

wieloletniego na lata 2016-2024 pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych” istnieje konieczność dokonania zmiany wysokości zaplanowanych 

wydatków budżetowych na program wieloletni. Skutkiem poprawki jest również 

dokonanie stosownych zmian w załączniku nr 10 Zestawienie programów wieloletnich w 

układzie zadaniowym polegającej na zastąpieniu zapisów dotyczących Narodowego 
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Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych danymi dotyczącymi Narodowej Strategii 

Onkologicznej zgodnie z załącznikiem do niniejszej poprawki. 

– KP PiS 

– przyjąć 
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81) W części 47 – Energia zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł na Agencję Rezerw 

Materiałowych (rozdz. 50003, dotacje i subwencje) oraz w części 60 – Wyższy Urząd 

Górniczy zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł na urzędy naczelnych i centralnych 

organów administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

z przeznaczeniem łącznej kwoty 10.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 24 – 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdz. 92108, wydatki majątkowe) na 

współfinansowanie inwestycji „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. I. J. 

Paderewskiego w Bydgoszczy”. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

82) W części 48 – Gospodarka złożami kopalin zmniejszyć wydatki łącznie o kwotę 20.000 tys. 

zł, z tego: w górnictwie węgla kamiennego o kwotę 10.000 tys. zł (rozdz. 10001, dotacje i 

subwencje), w produkcji soli o kwotę 7.000 tys. zł (rozdz. 10005, dotacje i subwencje) oraz 

na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej o kwotę 3.000 tys. zł 

(rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na teatry (rozdz. 

92106, wydatki majątkowe) na współfinansowanie inwestycji „Rozbudowa Opery Nova w 

Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową”. 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

83) W części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne zmniejszyć wydatki o kwotę 60.000 tys. zł  

(rozdz. 75420, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

majątkowe) na budowę tunelu drogowego pod linią kolejową w Tomaszowie 

Mazowieckim w ciągu drogi krajowej nr 48. 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

84) W części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne zmniejszyć wydatki o kwotę 19.000 tys. zł 

(rozdz. 75420, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Dodatki do 

emerytur członkom Ochotniczych Straży Pożarnych po dziesięciu latach społecznej 

służby” (rozdz. 75818, świadczenia na rzecz osób fizycznych). 

– KP KO 

– odrzucić 

 

85) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 300.000 tys. zł 

na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa) oraz w części 81 - 
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Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 200.000 tys. zł (rozdz. 75817, wydatki 

bieżące jednostek budżetowych) oraz w części 83 - Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki 

w poz. 8 - Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE (...) o kwotę 200.000 tys. zł (rozdz. 75818, współfinansowanie 

projektów z udziałem środków europejskich) i zmniejszyć wydatki w poz. 44 - 

Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę 

dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych o kwotę 

300.000 tys. zł (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem 

łącznej kwoty 1.000.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe 

na utworzenie nowej pozycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wyposażenie 

przejść w instalację oświetlenia i inne elementy techniczne zwiększające bezpieczeństwo 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe).     

– KP KO 

– odrzucić 

 

86) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 220.000 tys. zł 

na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

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

na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. 

„Dokończenie budowy południowo-wschodniej obwodnicy Zambrowa do drogi krajowej 

nr 63 i dalej do drogi krajowej nr 66" (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

87) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 150.000 tys. zł 

na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

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

na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011, wydatki majątkowe) na budowę przeprawy drogowej przez Wartę w miejscowości 

Biechowy wraz z opracowaniem dokumentacji i budową dróg dojazdowych. 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

88) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 60.000 tys. zł 

na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

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

na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011, wydatki majątkowe) na budowę wiaduktu drogowego w centrum miasta Iława na 

trasie linii kolejowej Gdynia Główna - Kraków. 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 
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89) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł 

na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

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

na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. 

„Odbudowa mostu na rzece Dunajec w Ostrowie gmina Wierzchosławice” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

90) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł 

na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

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

na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011, wydatki majątkowe) na budowę wiaduktu w ciągu drogi krajowej DK-16 Kisielice 

- Iława. 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

91) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł na 

obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

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

na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. 

„Budowa połączenia wodnego między jeziorami Licheńskim i Mikorzyńskim” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

92) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.500 tys. zł na 

obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

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

na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. 

„Modernizacja budynku Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Broninie" (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

93) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. zł na 

obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z przeznaczeniem 
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na zwiększenie wydatków w części 30 - Oświata i Wychowanie na pomoc materialną dla 

uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416, świadczenia na rzecz osób 

fizycznych). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

94) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. zł na 

obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

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

na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy Skulska w ciągu drogi krajowej nr 25 

- opracowanie dokumentacji. 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

95) W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 500 tys. zł na 

obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – 

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Dofinansowanie utworzenia Centrum 

Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w Strzeżowie” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe)  

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

96) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 500 tys. zł na 

obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

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

na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. 

„Utworzenie koncepcji ochrony wód Pojezierza Gnieźnieńskiego” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

 

97) W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 150 tys. zł na 

obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

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

na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. 

„Dofinansowanie wyjazdu  24 osobowej reprezentacji Polski na światowe igrzyska 
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lekkoatletyczne w Turcji osób z Zespołem Downa” (rozdz. 75818, świadczenia na rzecz 

osób fizycznych). 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

98) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł na ogólną 

rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na 

infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002, wydatki majątkowe) na budowę stacji kolejowej w 

powiecie rawskim na linii kolejowej nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa) w kilometrze 

40, 122. 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

99) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł  na ogólną 

rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 25 – Kultura fizyczna 

na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605, dotacje i subwencje). Zwiększenie 

wydatków (dotacji) w zakresie wspierania przedsięwzięć w obszarze sportu dla wszystkich 

realizowanych przez organizacje pozarządowe (kluby sportowe oraz inne organizacje) 

działające w sporcie, ukierunkowane na interwencję publiczną w społeczeństwie poprzez 

tworzenie warunków aktywizacyjnych.  

– KP PiS 

– przyjąć 

 

100) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. zł na ogólną 

rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 53 - Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji 

rządowej (rozdz. 75001, wydatki majątkowe - 500 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek 

budżetowych - 7.500 tys. zł, z tego: wynagrodzenia osobowe w grupie pracowniczej 

korpus służby cywilnej - 5.015 tys. zł, pochodne od wynagrodzeń - 985 tys. zł, pozostałe 

wydatki bieżące - 1.500 tys. zł).  

– KP PiS 

– przyjąć 

 

101) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 2.665 tys. zł  na ogólną 

rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w  części 07 – Najwyższa 

Izba Kontroli w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
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prawa (rozdz. 75101, wydatki majątkowe) na realizację zadań budowlanych (2.000 tys. 

zł) oraz zakupów inwestycyjnych (665 tys. zł) na potrzeby Najwyższej Izby Kontroli. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

102) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 2.091 tys. zł na ogólną 

rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy 

celowe, poz. 44 – Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym 

środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów 

publicznych (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych).  

Zwiększenie wydatków w rezerwie celowej w poz. 44 o kwotę 2.091 tys. zł umożliwi 

zwiększenie zatrudnienia o 200 pracowników od 1 kwietnia 2020 r. w urzędach 

obsługujących organy administracji publicznej  prowadzących postępowania  w sprawie 

legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, w kwocie 13.576 tys. zł, w tym na 

wynagrodzenia osobowe w kwocie  9.305 tys. zł, w związku ze wzrostem liczby 

prowadzonych postępowań.   

W konsekwencji w załączniku nr 6 Wynagrodzenia w państwowych jednostkach 

budżetowych w 2020 r. w tab. 1. OGÓŁEM, w poz. OGÓŁEM oraz w poz. 83 

REZERWY CELOWE, w dziale 758 - Różne rozliczenia, wprowadzić zmianę polegającą 

na zwiększeniu wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia o kwotę 2.320 tys. zł. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

103) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. zł  na ogólną 

rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 12 – Państwowa 

Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), w tym 843 tys. zł na 

wynagrodzenia osobowe.  Poprawka dotyczy zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od 

wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

104) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 600 tys. zł na ogólną rezerwę 

budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 68 - Państwowa Agencja Atomistyki 

w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), w tym wynagrodzenia osobowe w korpusie 
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służby cywilnej - 502 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 86 tys. zł, składki na 

FP i SFWON - 12 tys. zł.  

– KP PiS 

– przyjąć 

 

105) W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 453 tys. zł na ogólną rezerwę 

budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 25 – Kultura fizyczna w urzędach 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), w tym 378 tys. zł na wynagrodzenia osobowe. Zwiększenie 

limitu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Ministerstwa 

Sportu (członków korpusu służby cywilnej w § 4020 - 378 tys. zł, w § 4110 - 65 tys. zł, 

w § 4120 - 10 tys. zł) w związku z koniecznością obsługi realizacji programów, co do 

których jest ogromne zapotrzebowanie społeczne, jak również podejmowanych nowych 

inicjatyw rządowych, których intencją jest wzmocnienie działań państwa w obszarze  

związanym ze zwiększaniem aktywności fizycznej społeczeństwa. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

106) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 4 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych (rozdz. 75818) dokonać zmiany nazwy rezerwy na  „Przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu 

pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych”.  Ogólna 

kwota rezerwy, tj. 1.320.000 tys. zł oraz podział na grupy wydatków pozostają bez zmian. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

107) W części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki łącznie o 200.000 tys. zł, z tego: w 

poz. 49 - Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale 

środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału 

realizacji zadań publicznych, o kwotę 100.000 tys. zł (rozdz. 75818, dotacje i subwencje) 

i w poz. 56 - Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym 

nowe zadania, o kwotę 100.000 tys. zł (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych) z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy 

celowe pn. „Wzmocnienie kadrowe i finansowe inspekcji weterynaryjnej wszystkich 

szczebli na skuteczną walkę z ASF” (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych). 

– KP KO 

– odrzucić 
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108) W części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł w poz. 56 - 

Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania  

(rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 46 – Zdrowie na lecznictwo psychiatryczne (rozdz. 

85120, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na lecznictwo psychiatryczne dzieci i 

młodzieży. 

– KP KO 

– odrzucić 

 

109) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 61 - Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na 

sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego 

oraz na dopłaty do czynszu zmniejszyć wydatki o kwotę 2.500 tys. zł (rozdz. 75818, 

dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy 

celowe, poz. 44 - Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym 

środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów 

publicznych (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). Kwota wydatków zostanie 

przeznaczona na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach 

Nadzoru Budowlanego.  

– KP PiS 

– przyjąć 

 

110) W części 85 - Budżety wojewodów ogółem zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł, w 

urzędach wojewódzkich (rozdz. 75011, wydatki bieżące jednostek budżetowych, z 

uwzględnieniem zmniejszenia wydatków z budżetu każdego z województw (od 85/02 do 

85/32) o kwotę 3.125 tys. zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – 

Transport na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002, wydatki majątkowe) na budowę 

tunelu pod torami o wysokości powyżej 4 m wraz z przebudową infrastruktury w 

Piotrkowie Trybunalskim na ul. Słowackiego. 

– KP PSL-Kukiz15 

– odrzucić 

 

111) W załączniku nr 8 Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i 

celowe oraz kwoty tych dotacji, w zestawieniu 2. Jednostki, dla których zapanowano 

dotacje celowe, w części 41 – Środowisko, rozdz. 92501 – Parki narodowe przesunąć 

kwoty dotacji z budżetu państwa pomiędzy parkami z przeznaczeniem na zapewnienie 

10% wzrostu wynagrodzeń w parkach narodowych zgodnie z poniższym zestawieniem. 
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Część Dział Rozdział 
Nazwa części 

Nazwa jednostki lub grupy jednostek 

 

Poz. 

Kwota 

dotacji 

przed 

poprawką 

(w tys. 

zł) 

 

Kwota 

zmiany 

(w tys. 

zł) 

 

Kwota 

dotacji po 

poprawce 

(w tys. zł) 

41   Środowisko 1 89 274 0 89 274 

 925 92501 Babiogórski Park Narodowy 3 2 544 0 2 544 

  92501 Białowieski Park Narodowy 4 5 394 260 5 654 

  92501 Biebrzański Park Narodowy 5 5 364 285 5 649 

  92501 Bieszczadzki Park Narodowy 6 5 121 246 5 367 

  92501 Park Narodowy Bory Tucholskie 7 2 792 85 2 877 

  92501 Drawieński Park Narodowy 8 3 046 151 3 197 

  92501 Gorczański Park Narodowy 9 3 543 143 3 686 

  92501 Park Narodowy Gór Stołowych 10 2 810 -250 2 560 

  92501 Kampinoski Park Narodowy 11 8 528 191 8 719 

  92501 Karkonoski Park Narodowy 12 3 672 0 3 672 

  92501 Magurski Park Narodowy 13 4 422 581 5 003 

  92501 Narwiański Park Narodowy 14 1 920 0 1 920 

  92501 Ojcowski Park Narodowy 15 2 597 125 2 722 

  92501 Pieniński Park Narodowy 16 2 463 0 2 463 

  92501 Poleski Park Narodowy 17 3 057 0 3 057 

  92501 Roztoczański Park Narodowy 18 3 989 0 3 989 

  92501 Słowiński Park Narodowy 19 3 719 0 3 719 

  92501 Świętokrzyski Park Narodowy 20 4 359 227 4 586 

  92501 Tatrzański Park Narodowy 21 5 368 -1868 3 500 

  92501 Park Narodowy Ujście Warty 22 1 860 -325 1 535 

  92501 Wielkopolski Park Narodowy 23 3 371 149 3 520 

  92501 Wigierski Park Narodowy 24 4 755 0 4 755 

  92501 Woliński Park Narodowy 25 3 530 0 3 530 

 

 

Dodatkowo w celu zapewnienia 10% podwyżki zwiększyć limit wynagrodzeń osobowych 

wraz z pochodnymi dla Tatrzańskiego Parku Narodowego o kwotę 427 tys. zł oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego o kwotę 161 tys. zł, których źródłem finansowania będą 

przychody własne tych parków. 



33 

 

 

 

W konsekwencji w załączniku nr 14 Plany finansowe państwowych osób prawnych planom 

finansowym parków narodowych nadać odpowiednio brzmienie zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej poprawki. 

– KP PiS 

– przyjąć 
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 2 675 

1.1 Środki pieniężne 1 141 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 859 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 474 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 1 039 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 78 

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 11 827 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 4 148 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4 113 

1.2 Pozostałe 35 

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 5 654 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 753 

5 Pozostałe przychody, w tym: 1 272 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: 3 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 3 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 1 106 

III KOSZTY OGÓŁEM 12 695 

1 Koszty funkcjonowania 11 962 

1.1 Amortyzacja 1 974 

1.2 Materiały i energia 1 134 

1.3 Usługi obce 637 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 6 141 

1.4.1  osobowe 6 051 

1.4.2  bezosobowe 90 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 

1.6 Składki, z tego na: 1 147 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 997 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 150 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 4 

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 375 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 375 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 310 

2

PLAN FINANSOWY

BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

TABELA 40

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 733 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -868 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -868 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 6 870 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 5 654 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 623 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 593 

1.5.1    w tym: na współfinansowanie

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 1 298 

w tym:

1. środki własne 705 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 2 470 

1.1 Środki pieniężne 620 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 1 207 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 690 

1.3 Zapasy 493 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 1 105 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

PLAN FINANSOWY

BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

TABELA 40

Lp. Wyszczególnienie
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Część B  Dane uzupełniające

Plan

na

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 168 

1.1 Papiery wartościowe

1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: 48 

 - sektora finansów publicznych 48 

 - pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę 120 

1.4 Zobowiązania wymagalne

Część C  Dane uzupełniające

Plan

na

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 390 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 390 

1.2  - depozyty terminowe

Lp. Wyszczególnienie

2

PLAN FINANSOWY

BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

TABELA 40
Lp. Wyszczególnienie

2
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 5 963 

1.1 Środki pieniężne 5 811 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym:

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 152 

2 Należności długoterminowe, w tym: 1 196 

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 1 696 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 196 

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 26 184 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 5 071 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
5 048 

1.2 Pozostałe 23 

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 7 107 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 292 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 7 824 

5 Pozostałe przychody, w tym: 5 890 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 2 100 

III KOSZTY OGÓŁEM 27 015 

1 Koszty funkcjonowania 14 050 

1.1 Amortyzacja 2 270 

1.2 Materiały i energia 820 

1.3 Usługi obce 850 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 6 973 

1.4.1  osobowe 6 892 

1.4.2  bezosobowe 81 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 366 

1.6 Składki, z tego na: 1 280 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 1 122 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 158 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 23 

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 307 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 307 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 1 161 

PLAN FINANSOWY

BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

TABELA 41

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 12 965 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -831 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 25 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -856 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 14 512 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 5 649 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 7 693 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 1 170 

1.5.1    w tym: na współfinansowanie

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 12 174 

w tym:

1. środki własne 393 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 4 859 

1.1 Środki pieniężne 4 732 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym:

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 127 

2 Należności długoterminowe, w tym: 1 196 

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 1 696 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 196 

3.2 wymagalne

2

PLAN FINANSOWY

BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

TABELA 41

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 1 470 

1.1 Środki pieniężne 490 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 680 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 100 

1.3 Zapasy 280 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 750 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 14 347 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 4 185 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4 185 

1.2 Pozostałe

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 5 445 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 1 017 

5 Pozostałe przychody, w tym: 3 700 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: 5 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 5 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 265 

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 1 180 

III KOSZTY OGÓŁEM 15 597 

1 Koszty funkcjonowania 12 585 

1.1 Amortyzacja 2 060 

1.2 Materiały i energia 895 

1.3 Usługi obce 1 260 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 6 062 

1.4.1  osobowe 5 793 

1.4.2  bezosobowe 269 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 324 

1.6 Składki, z tego na: 1 054 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 949 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 105 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 650 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 45 

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 605 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 280 

2

PLAN FINANSOWY

BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO 

TABELA 42

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 3 012 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom 208 

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -1 250 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -1 250 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 8 148 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 5 267 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 1 443 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie 178 

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 1 338 

1.5.1    w tym: na współfinansowanie 202 

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 4 559 

w tym:

1. środki własne 300 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 208 

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 1 600 

1.1 Środki pieniężne 610 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 650 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 150 

1.3 Zapasy 320 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 750 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

PLAN FINANSOWY

BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO 

TABELA 42

Lp. Wyszczególnienie
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Część B  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 120 

1.1 Papiery wartościowe

1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

 - sektora finansów publicznych

 - pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę 120 

1.4 Zobowiązania wymagalne

Część C  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 550 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 550 

1.2  - depozyty terminowe

Lp. Wyszczególnienie

2

PLAN FINANSOWY

BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO 

TABELA 42

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 688 

1.1 Środki pieniężne 558 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 40 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 90 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 255 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 4 359 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 422 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
420 

1.2 Pozostałe 2 

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 2 877 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 62 

5 Pozostałe przychody, w tym: 998 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: 2 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 2 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 343 

III KOSZTY OGÓŁEM 4 515 

1 Koszty funkcjonowania 3 861 

1.1 Amortyzacja 499 

1.2 Materiały i energia 245 

1.3 Usługi obce 332 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 2 001 

1.4.1  osobowe 1 988 

1.4.2  bezosobowe 13 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 

1.6 Składki, z tego na: 374 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 325 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 48 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych 1 

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 79 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT) 2 

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 77 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 240 

2

PLAN FINANSOWY

 PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 654 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -156 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 8 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -164 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 10 597 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 2 877 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 1 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 7 719 

1.5.1    w tym: na współfinansowanie 1 158 

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 7 990 

w tym:

1. środki własne 84 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 596 

1.1 Środki pieniężne 466 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 40 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 90 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 255 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

PLAN FINANSOWY

 PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Lp. Wyszczególnienie
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Część C  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 450 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 450 

1.2  - depozyty terminowe

2

PLAN FINANSOWY

 PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 3 950 

1.1 Środki pieniężne 1 500 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 1 000 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 800 

1.3 Zapasy 450 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 500 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 8 486 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 2 976 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2 976 

1.2 Pozostałe

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 3 245 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 388 

5 Pozostałe przychody, w tym: 1 877 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: 5 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 5 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych 272 

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 600 

III KOSZTY OGÓŁEM 8 777 

1 Koszty funkcjonowania 7 269 

1.1 Amortyzacja 748 

1.2 Materiały i energia 639 

1.3 Usługi obce 794 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 3 541 

1.4.1  osobowe 3 504 

1.4.2  bezosobowe 37 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 356 

1.6 Składki, z tego na: 631 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 567 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 63 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych 1 

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 280 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 55 

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 225 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 280 

2

PLAN FINANSOWY

DRAWIEŃSKIEGO  PARKU NARODOWEGO 

TABELA 44

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 1 508 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -291 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -291 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 3 517 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 3 197 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 320 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie 48 

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe

1.5.1    w tym: na współfinansowanie

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 2 900 

w tym:

1. środki własne 900 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 0 

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 3 600 

1.1 Środki pieniężne 2 300 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 500 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 300 

1.3 Zapasy 200 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 320 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

PLAN FINANSOWY

DRAWIEŃSKIEGO  PARKU NARODOWEGO 

TABELA 44

Lp. Wyszczególnienie
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Część B  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 35 

1.1 Papiery wartościowe

1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

 - sektora finansów publicznych

 - pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę 35 

1.4 Zobowiązania wymagalne

Część C  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 1 300 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 1 300 

1.2  - depozyty terminowe

Lp. Wyszczególnienie

2

PLAN FINANSOWY

DRAWIEŃSKIEGO  PARKU NARODOWEGO 

TABELA 44

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 2 450 

1.1 Środki pieniężne 2 138 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 160 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 100 

1.3 Zapasy

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 423 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 7 069 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 1 363 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1 357 

1.2 Pozostałe 6 

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 3 686 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 227 

5 Pozostałe przychody, w tym: 1 793 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 568 

III KOSZTY OGÓŁEM 7 481 

1 Koszty funkcjonowania 7 469 

1.1 Amortyzacja 980 

1.2 Materiały i energia 325 

1.3 Usługi obce 1 675 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 3 327 

1.4.1  osobowe 3 304 

1.4.2  bezosobowe 23 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 

1.6 Składki, z tego na: 631 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 562 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 69 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 146 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT) 5 

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 141 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 139 

2

PLAN FINANSOWY

GORCZAŃSKIEGO  PARKU NARODOWEGO 

TABELA 45

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 12 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom 12 

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -412 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -412 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 4 540 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 3 686 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 97 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 757 

1.5.1    w tym: na współfinansowanie

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 1 251 

w tym:

1. środki własne 100 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 12 

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 2 444 

1.1 Środki pieniężne 2 038 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 160 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 113 

1.3 Zapasy

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 497 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

PLAN FINANSOWY

GORCZAŃSKIEGO  PARKU NARODOWEGO 

TABELA 45

Lp. Wyszczególnienie
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Część B  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 220 

1.1 Papiery wartościowe

1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

 - sektora finansów publicznych

 - pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę 220 

1.4 Zobowiązania wymagalne

2

PLAN FINANSOWY

GORCZAŃSKIEGO  PARKU NARODOWEGO 

TABELA 45

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 4 600 

1.1 Środki pieniężne 1 976 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 2 454 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 170 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 300 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 18 153 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 7 629 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
7 129 

1.2 Pozostałe 500 

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 2 560 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 438 

5 Pozostałe przychody, w tym: 7 526 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: 90 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 90 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych 53 

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 5 083 

III KOSZTY OGÓŁEM 16 977 

1 Koszty funkcjonowania 16 977 

1.1 Amortyzacja 6 104 

1.2 Materiały i energia 1 109 

1.3 Usługi obce 4 379 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 3 434 

1.4.1  osobowe 3 320 

1.4.2  bezosobowe 114 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 420 

1.6 Składki, z tego na: 643 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 564 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 79 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 668 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT) 388 

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 230 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 220 

2

PLAN FINANSOWY

 PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym:

2.1  - środki przekazane innym podmiotom

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) 1 176 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 32 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 32 

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) 1 144 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 9 059 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 2 560 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 337 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 6 162 

1.5.1    w tym: na współfinansowanie

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 10 250 

w tym:

1. środki własne 1 342 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 5 563 

1.1 Środki pieniężne 3 808 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 1 585 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 170 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 300 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

PLAN FINANSOWY

 PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Lp. Wyszczególnienie
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Część B  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 60 

1.1 Papiery wartościowe

1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

 - sektora finansów publicznych

 - pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę 60 

1.4 Zobowiązania wymagalne

Część C  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 3 800 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 300 

1.2  - depozyty terminowe 3 500 

Lp. Wyszczególnienie

2

PLAN FINANSOWY

 PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 4 422 

1.1 Środki pieniężne 2 616 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 1 504 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 301 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 2 272 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 727 

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 22 370 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 5 895 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
5 744 

1.2 Pozostałe 151 

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 9 123 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 237 

5 Pozostałe przychody, w tym: 7 115 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: 12 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 12 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 832 

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 452 

III KOSZTY OGÓŁEM 23 379 

1 Koszty funkcjonowania 16 087 

1.1 Amortyzacja 1 461 

1.2 Materiały i energia 982 

1.3 Usługi obce 1 034 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 9 010 

1.4.1  osobowe 8 881 

1.4.2  bezosobowe 129 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 765 

1.6 Składki, z tego na: 1 739 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 1 526 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 213 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 399 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 398 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa 1 

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 697 

2

PLAN FINANSOWY

KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 7 292 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom 0 

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -1 009 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -1 009 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 23 655 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 8 719 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 2 236 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie 340 

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 12 700 

1.5.1    w tym: na współfinansowanie 1 021 

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 12 700 

w tym:

1. środki własne

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 4 422 

1.1 Środki pieniężne 2 616 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 1 504 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 301 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 2 337 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 727 

3.2 wymagalne

PLAN FINANSOWY

KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp. WyszczególnienieTABELA 47
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Część B  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 727 

1.1 Papiery wartościowe

1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: 727 

 - sektora finansów publicznych 727 

 - pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę

1.4 Zobowiązania wymagalne

Część C  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 1 000 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 1 000 

1.2  - depozyty terminowe

Lp. Wyszczególnienie

2

PLAN FINANSOWY

KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp. WyszczególnienieTABELA 47
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 2 597 

1.1 Środki pieniężne 1 663 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 350 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 211 

1.3 Zapasy 277 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 773 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 10 990 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 1 674 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1 531 

1.2 Pozostałe 143 

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 5 141 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 1 197 

5 Pozostałe przychody, w tym: 2 978 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: 10 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 10 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 064 

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 522 

III KOSZTY OGÓŁEM 11 814 

1 Koszty funkcjonowania 11 808 

1.1 Amortyzacja 1 053 

1.2 Materiały i energia 1 019 

1.3 Usługi obce 1 606 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 6 077 

1.4.1  osobowe 5 595 

1.4.2  bezosobowe 482 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 194 

1.6 Składki, z tego na: 1 062 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 925 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 133 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych 4 

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 462 

1.8.1  podatek akcyzowy 1 

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT) 99 

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 356 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 335 

PLAN FINANSOWY

MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, z tego: 6 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom 6 

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -824 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -824 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 6 419 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 5 003 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 1 416 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie 138 

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe

1.5.1    w tym: na współfinansowanie

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 125 

w tym:

1. środki własne 25 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 6 

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 1 918 

1.1 Środki pieniężne 984 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 350 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 211 

1.3 Zapasy 277 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 412 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

2

PLAN FINANSOWY

MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Lp. Wyszczególnienie
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Część B  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 200 

1.1 Papiery wartościowe

1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

 - sektora finansów publicznych

 - pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę 200 

1.4 Zobowiązania wymagalne

PLAN FINANSOWY

MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Lp. Wyszczególnienie

2
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 1 537 

1.1 Środki pieniężne 780 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 495 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 248 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 1 003 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 5 779 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 1 905 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1 905 

1.2 Pozostałe

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 2 754 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 254 

5 Pozostałe przychody, w tym: 866 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: 15 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 15 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych 182 

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 116 

III KOSZTY OGÓŁEM 6 264 

1 Koszty funkcjonowania 6 264 

1.1 Amortyzacja 485 

1.2 Materiały i energia 462 

1.3 Usługi obce 1 398 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 2 893 

1.4.1  osobowe 2 893 

1.4.2  bezosobowe

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 

1.6 Składki, z tego na: 513 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 445 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 66 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych 2

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 38 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 38

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 407 

2

PLAN FINANSOWY

OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym:

2.1  - środki przekazane innym podmiotom

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -485 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -485 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 2 754 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 2 722 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 32 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie 32 

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe

1.5.1    w tym: na współfinansowanie

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 1 847 

w tym:

1. środki własne 354 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 1 537 

1.1 Środki pieniężne 780 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 495 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 248 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 1 003 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

PLAN FINANSOWY

OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Lp. Wyszczególnienie
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Część B  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 780 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 780 

1.2  - depozyty terminowe

2

PLAN FINANSOWY

OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 1 189 

1.1 Środki pieniężne 869 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 120 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 200 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 400 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 5 912 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 1 321 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1 292 

1.2 Pozostałe 29 

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 4 286 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 222 

5 Pozostałe przychody, w tym: 83 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: 3 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 3 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 80 

III KOSZTY OGÓŁEM 6 262 

1 Koszty funkcjonowania 6 099 

1.1 Amortyzacja 430 

1.2 Materiały i energia 275 

1.3 Usługi obce 372 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 3 821 

1.4.1  osobowe 3 821 

1.4.2  bezosobowe

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 226 

1.6 Składki, z tego na: 701 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 631 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 69 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych 1 

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 183 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 151 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa 3 

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 91 

2

PLAN FINANSOWY

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 163 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -350 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -350 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 4 586 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 4 286 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące

1.4.1    w tym: na współfinansowanie

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe

1.5.1    w tym: na współfinansowanie

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 400 

w tym:

1. środki własne 100 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 1 089 

1.1 Środki pieniężne 769 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 120 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 200 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 415 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

PLAN FINANSOWY

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Lp. Wyszczególnienie
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Część B  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 30 

1.1 Papiery wartościowe

1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

 - sektora finansów publicznych

 - pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę 30 

1.4 Zobowiązania wymagalne

Część C  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 760 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 760 

1.2  - depozyty terminowe

Lp. Wyszczególnienie

2

PLAN FINANSOWY

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 25 955 

1.1 Środki pieniężne 17 386 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 6 246 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 1 579 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 3 225 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 33 638 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 26 761 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
26 761 

1.2 Pozostałe

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 3 577 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 64 

5 Pozostałe przychody, w tym: 3 236 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych 436 

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 2 800 

III KOSZTY OGÓŁEM 35 305 

1 Koszty funkcjonowania 33 797 

1.1 Amortyzacja 6 429 

1.2 Materiały i energia 2 826 

1.3 Usługi obce 8 101 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 10 942 

1.4.1  osobowe 9 992 

1.4.2  bezosobowe 950 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 

1.6 Składki, z tego na: 1 966 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 1 714 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 245 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych 7 

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 1 291 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT) 600 

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 37 

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 581 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa 37 

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 1 242 

2

PLAN FINANSOWY

TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 1 508 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom 1 335 

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -1 667 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 30 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 30 

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -1 697 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 13 237 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 3 500 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 577 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie 77 

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 9 160 

1.5.1    w tym: na współfinansowanie

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 16 160 

w tym:

1. środki własne 7 000 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 1 335 

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 25 955 

1.1 Środki pieniężne 12 348 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 6 246 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 1 579 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 3 225 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

PLAN FINANSOWY

TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Lp. Wyszczególnienie
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Część B  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 660 

1.1 Papiery wartościowe

1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

 - sektora finansów publicznych

 - pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę 660 

1.4 Zobowiązania wymagalne

2

PLAN FINANSOWY

TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 7 343 

1.1 Środki pieniężne 5 279 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 2 000 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 64 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 1 000 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 8 302 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 5 500 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
5 500 

1.2 Pozostałe

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 727 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 610 

5 Pozostałe przychody, w tym: 465 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: 65 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 65 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 400 

III KOSZTY OGÓŁEM 5 823 

1 Koszty funkcjonowania 5 298 

1.1 Amortyzacja 680 

1.2 Materiały i energia 650 

1.3 Usługi obce 1 075 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 1 770 

1.4.1  osobowe 1 760 

1.4.2  bezosobowe 10 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 

1.6 Składki, z tego na: 331 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 287 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 44 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 262 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 250 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 300 

PLAN FINANSOWY

 PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 525 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III)  + 2 479 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 7 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 7 

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V)  + 2 472 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 4 688 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 1 535 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 526 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie 192 

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 627 

1.5.1    w tym: na współfinansowanie 310 

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 7 032 

w tym:

1. środki własne 4 453 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 10 682 

1.1 Środki pieniężne 10 617 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym:  

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek  

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych  

1.3 Zapasy 65 

2 Należności długoterminowe, w tym:  

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek  

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych  

3 Zobowiązania, w tym:  

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  

3.2 wymagalne  

2

PLAN FINANSOWY

 PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Lp. Wyszczególnienie
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Część B  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 5 279 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 5 279 

1.2  - depozyty terminowe

PLAN FINANSOWY

 PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 5 686 

1.1 Środki pieniężne 3 235 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 2 155 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 179 

2 Należności długoterminowe, w tym: 1 677 

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 1 677 

3 Zobowiązania, w tym: 1 103 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 8 064 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 3 800 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
3 800 

1.2 Pozostałe

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 3 520 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 84 

5 Pozostałe przychody, w tym: 660 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: 10 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 10 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 650 

III KOSZTY OGÓŁEM 8 573 

1 Koszty funkcjonowania 8 561 

1.1 Amortyzacja 1 250 

1.2 Materiały i energia 613 

1.3 Usługi obce 1 579 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 3 583 

1.4.1  osobowe 3 513 

1.4.2  bezosobowe 70 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 

1.6 Składki, z tego na: 657 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 571 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 86 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 430 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT) 300 

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 110 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa 2 

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 300 

PLAN FINANSOWY

WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 12 

2.1  - środki przekazane innym podmiotom

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -509 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -509 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 4 670 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 3 520 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 84 

1.4.1    w tym: na współfinansowanie

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 1 066 

1.5.1    w tym: na współfinansowanie

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 1 366 

w tym:

1. środki własne 300 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 0 

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 5 477 

1.1 Środki pieniężne 3 026 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 2 155 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 179 

2 Należności długoterminowe, w tym: 1 677 

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 1 677 

3 Zobowiązania, w tym: 1 103 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

2

PLAN FINANSOWY

WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Lp. Wyszczególnienie
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Część B  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 95 

1.1 Papiery wartościowe

1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

 - sektora finansów publicznych

 - pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę 95 

1.4 Zobowiązania wymagalne

Część C  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 3 019 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 3 019 

1.2  - depozyty terminowe

Lp. Wyszczególnienie

2

PLAN FINANSOWY

WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 4 217 

1.1 Środki pieniężne 1 340 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 2 614 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 263 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 833 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM 9 636 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 5 463 

1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
5 463 

1.2 Pozostałe

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 3 530 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 318 

5 Pozostałe przychody, w tym: 325 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: 25 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 25 

5.2 Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 300 

III KOSZTY OGÓŁEM 11 216 

1 Koszty funkcjonowania 11 216 

1.1 Amortyzacja 2 200 

1.2 Materiały i energia 1 079 

1.3 Usługi obce 2 391 

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 3 851 

1.4.1  osobowe 3 713 

1.4.2  bezosobowe 138 

1.4.3  pozostałe 

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 485 

1.6 Składki, z tego na: 711 

1.6.1 ubezpieczenia społeczne 625 

1.6.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 86 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 380 

1.8.1  podatek akcyzowy

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25 

1.8.4  podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 283 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa 10 

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 119 

PLAN FINANSOWY

WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Lp. Wyszczególnienie
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Część A  cd)

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

2 Koszty realizacji zadań, w tym:

2.1  - środki przekazane innym podmiotom

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 Środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (II - III) -1 580 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

VI WYNIK NETTO (IV - V) -1 580 

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 3 530 

1.1 - podmiotowa

1.2 - przedmiotowa

1.3 - celowa 3 530 

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące

1.4.1    w tym: na współfinansowanie  

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe

1.5.1    w tym: na współfinansowanie  

1.6 - subwencje

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 902 

w tym:

1. środki własne 902 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 3 315 

1.1 Środki pieniężne 438 

1.2 Należności krótkoterminowe, w tym: 2 614 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy 263 

2 Należności długoterminowe, w tym:

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

3 Zobowiązania, w tym: 833 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2 wymagalne

2
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Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych 

przepisach i załącznikach do ustawy budżetowej 

 

 

Warszawa, dnia 13 lutego 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Finansów Publicznych  

i sprawozdawca  

 

 

(-) Henryk Kowalczyk 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Część C  Dane uzupełniające

Plan 

na 

2020 r.

w tys. zł

1 3

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 400 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 400 

1.2  - depozyty terminowe
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