
 

 

Druk nr 785-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 2021 (druk nr 640) 

 

Sejm na 23 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 785 

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i  poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu. 

 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek 

na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r.  

 

wnosi: 

 

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

 

 

odrzucić projekt ustawy  

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

 

1) w art. 8 w ust. 1 skreślić pkt 4; 

– KP KP 

 – odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 1 będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 2 i 3 

 



2) w art. 8 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) przekazania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, wydane w związku z wnioskiem 

ministra właściwego do spraw zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia skarbowych 

papierów wartościowych na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i chorób układu 

sercowo - naczyniowego, w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość 

nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może 

przekroczyć kwoty 1 950 000 tys. zł.”;        

– KP KO   

– odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 2 będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 3 

 

3) w art. 8 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej 

radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu 

utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383 i 875), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, 

z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na 

ten cel wyniesie 1 950 000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizacje przez jednostki publicznej 

radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 

1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805); do rekompensaty tej stosuje się 

odpowiednio art. 11b ust. 3–11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, 

z tym że ustalenia, o którym mowa w art. 11b ust. 4 tej ustawy, Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji dokona w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

do załącznika nr 1: 

4) 

 

W części 55 – Aktywa państwowe zwiększyć dochody o kwotę 10.000 tys. zł (dz. 756, 

dywidendy i wpłaty z zysku), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 

83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Sietesz i Rączyna oraz przebudowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Medynia Kańczucka, gmina Kańczuga” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 



 

5) 

 

W części 55 – Aktywa państwowe zwiększyć dochody o kwotę 10.000 tys. zł (dz. 756, 

dywidendy i wpłaty z zysku), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 

83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa infrastruktury 

przeciwpożarowej w gminie Wojaszówka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

6) 

 

W części 55 – Aktywa państwowe zwiększyć dochody o kwotę 10.000 tys. zł (dz. 756, 

dywidendy i wpłaty z zysku), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 

83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa infrastruktury małej 

retencji w gminie Wojaszówka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

7) 

 

W części 55 – Aktywa państwowe zwiększyć dochody o kwotę 3.000 tys. zł (dz. 756, 

dywidendy i wpłaty z zysku), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 

83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa infrastruktury 

edukacyjnej w gminie Wojaszówka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

8) 

 

W części 55 – Aktywa państwowe zwiększyć dochody o kwotę 3.000 tys. zł (dz. 756, 

dywidendy i wpłaty z zysku), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 

83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa zbiornika małej 

retencji w miejscowości Pantalowice, gmina Kańczuga” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

9) 

 

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

kwotę 11.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Program 13. emerytura” (rozdz. 75818, świadczenia na rzecz osób fizycznych). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 



10) 

 

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 KP 

– odrzucić  

 

11) 

 

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 oddłużania szpitali” (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

12) 

 

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

kwotę 2.000.000 tys. zł (rozdz. 756, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego) 

oraz w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 

2.000.000 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 łącznej kwoty 4.000.000 tys. zł na zwiększenie wydatków 

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

dodatek w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia, wynikającej z 

umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, dla 

pracowników podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne oraz 

osób, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy 

uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 

lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie zostali skierowani 

do pracy na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” (rozdz. 85195, dotacje i 

subwencje).  

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

13) 

 

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

kwotę 2.000.000 tys. zł (rozdz. 756, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego), 

w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000.000 

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 83 - Rezerwy celowe, poz. 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 UE), 

z przeznaczeniem łącznej kwoty 4.000.000 tys. zł 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) na podwyżkę płac nauczycieli.  

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

14) 

 

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. 75818, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

15) 

 

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. „Program antysmogowy” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

16) 

 

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 stratę w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej” (rozdz. 75818, subwencje i 

dotacje). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

17) 

 

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 

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

pn. „Świadczenia dla pracowników służby zdrowia” (rozdz. 85195, świadczenia na 

rzecz osób fizycznych). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

18) 

 

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 

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

pn. „Fundusz odszkodowawczy dla rolników oraz producentów rolnych za poniesione 



straty w wyniku występowania afrykańskiego pomoru świń” (rozdz. 75818, 

subwencje i dotacje). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

  

19) 

 

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 

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

pn. „Rezerwa celowa przeznaczona na zastąpienie obowiązku opłacania abonamentu 

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

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

20) 

 

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

kwotę 450.000 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 DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 

Dywizji Piechoty (DK 19) do al. Sikorskiego (DW 878)” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

  

21) 

 

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

kwotę 188.000 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 DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - 

połączenie DK 97 z DK 94” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

  

22) 

 

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

kwotę 152.000 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 DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul.  

Rejtana do ul. Lubelskiej), w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i 

ul. gen. Maczka” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

  

23) 

 

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

kwotę 70.000 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 łącznika autostradowego A4 (węzeł Sędziszów Młp.) z drogą krajową 

nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

  

24) 

 

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 

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

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 i 52 oraz na zabezpieczenie i urządzenie terenu 

miejsca pamięci narodowej” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

  

25) 

 

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

kwotę 50.000 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 zbiornika retencyjnego na Potoku Zgórskim w miejscowości Podborze, 

gmina Radomyśl Wielki” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

26) 

 

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

kwotę 50.000 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 infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Wojaszówka, pow. krośnieński, 

woj. podkarpackie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

27) 

 

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

kwotę 45.000 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 wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, al. Armii Krajowej 

i al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (rondo Pobitno)” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 



  

28) 

 

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

kwotę 35.000 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 nowego mostu na rzece Wisłoce w miejscowości Jasło w ciągu 

projektowanej drogi gminnej, pomiędzy drogą powiatową (ul. Mickiewicza) a drogą 

krajową nr 73 (ul. Krakowską)” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

29) 

 

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

kwotę 35.000 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 infrastruktury drogowej, chodnika i mostu w gminie Wojaszówka, pow. 

krośnieński, woj. podkarpackie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

30) 

 

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

kwotę 32.000 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 wodociągu na terenie gminy Haczów: odcinek 130 km sieci 

wodociągowej wraz z hydroforniami realizowana w miejscowościach Haczów, 

Jabłonica Polska, Malinówka Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

31) 

 

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 (Szpitalny Oddział Ratunkowy, Blok Operacyjny)” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

32) 

 

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

kwotę 23.400 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Przebudowa oraz rozbudowa DK 84 od miejscowości Ustjanowa Dolna, pow. 



bieszczadzki, woj. podkarpackie, do granicy państwa w Krościenku” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

33) 

 

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

kwotę 20.000 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 infrastruktury wodociągowej w gminie Wojaszówka, pow. krośnieński, 

woj. podkarpackie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

34) 

 

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

kwotę 20.000 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 oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Golcowa” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

35) 

 

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

kwotę 16.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Finansowanie działalności Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w 

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

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

36) 

 

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

kwotę 10.000 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 infrastruktury społecznej (utworzenie domu spokojnej starości) w 

gminie Wojaszówka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

37) 

 

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

kwotę 10.000 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 infrastruktury sportowej w gminie Wojaszówka, pow. krośnieński, woj. 

podkarpackie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

38) 

 

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

kwotę 10.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Wykonanie osuwiska przy DK Nr 884 w miejscowości Barycz” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

39) 

 

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

kwotę 8.055 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 12 w Siedlcach” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

40) 

 

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

kwotę 7.270 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 sieci kanalizacyjnej w ilości km. 3,34 w miejscowości Hoczew, 

umożliwiająca w kolejnym etapie podłączenie miejscowości Bachlawa, Dziurdziów, 

Średnia Wieś w województwie podkarpackim” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

41) 

 

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

kwotę 5.289 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Poprawa zarządzania i innowacyjne wykorzystanie infrastruktury w gminie 

Łosice do prezentacji wielokulturowego dziedzictwa gminy” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

42) 

 

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

kwotę 5.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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



pn. „Zakup ekologicznego i przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 

taboru autobusów w ZTM Rzeszów” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

43) 

 

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

kwotę 5.000 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 infrastruktury przeciwpowodziowej w gminie Wojaszówka, pow. 

krośnieński, woj. podkarpackie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

44) 

 

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

kwotę 5.000 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 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barycz” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

45) 

 

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

kwotę 4.500 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Dokończenie budowy Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej z 

możliwością przystosowania na szpital covidowy” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

46) 

 

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

kwotę 4.200 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Dostawa i montaż 80 wiat przystankowych w Rzeszowie” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

47) 

 

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

kwotę 3.350 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 Przedszkola Samorządowego nr 1 w Łosicach w celu utworzenia 

żłobka” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

48) 

 

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 

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

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kurowice-Stasin” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

49) 

 

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 

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

pn. „Budowa drogi Kupientyn-Budy Kupientyńskie” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

50) 

 

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

kwotę 2.400 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Przebudowa drogi gminnej Kupientyn-Nieciecz o długości 2,5 km” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

51) 

 

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

kwotę 2.000 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 Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w 

Ustrzykach Dolnych, pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie (dokumentacja formalno-

prawna oraz techniczna)” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

52) 

 

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

kwotę 2.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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



pn. „Remont drogi gminnej nr 390724W w miejscowości Walerów na odcinku 

długości 1500m w Gminie Sokołów Podlaski” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

53) 

 

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

kwotę 1.700 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejsc. Świniarów i Biernaty Średnie” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

54) 

 

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

kwotę 1.630 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390712W Węże-Rozbity Kamień w m. Węże, 

Gmina Sokołów Podlaski na odcinku 1,260 km” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

55) 

 

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

kwotę 1.550 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach i budynku 

Łosickiego Domu Kultury” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

56) 

 

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

kwotę 1.500 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Budowa parkingu wraz z fotowoltaicznym zadaszeniem przy biurowcu ZTM 

Rzeszów „ (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

57) 

 

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

kwotę 1.500 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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



pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

58) 

 

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

kwotę 1.500 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wzdów województwo 

podkarpackie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

59) 

 

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

kwotę 1.400 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurowicach w gminie Sabnie” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

60) 

 

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

kwotę 1.282 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach)” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

61) 

 

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

kwotę 1.000 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 magistrali (sieci) wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski, 

łączącej południowo-wschodnią część gminy ze stacją uzdatniania wody w 

miejscowości Czerwonka” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

62) 

 

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

kwotę 1.000 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 chodnika w ciągu DK Nr 19 Radom-Rzeszów-Barwinek w przysiołku 

Płosina” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

63) 

 

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

kwotę 1.000 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 chodników w ciągu DW Nr 884 w miejscowości Barycz i Domaradz” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

64) 

 

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

kwotę 1.000 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 sieci wodociągowej w miejscowości Barycz” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

  

65) 

 

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

kwotę 1.000 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 instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Jamy gmina 

Radomyśl Wielki wraz z budową instalacji fotowoltanicznej” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

66) 

 

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

kwotę 1.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Modernizacja dróg gminnych Dębie Pętla i Dulcza Wielka-Janowiec w gminie 

Radomyśl Wielki” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

67) 

 

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

kwotę 970 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 chodników przy DK 84 w Krościenku, 47,330-48,000 km, dł. 670 m” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

68) 

 

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

kwotę 968 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemojki - działka ewidencyjna 

1356/14” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

69) 

 

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

kwotę 919 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 sali gimnastycznej przy szkole w Partyni w gminie Radomyśl Wielki” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

70) 

 

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

kwotę 792 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Przebudowa drogi lokalnej Jasionów-Wzdów „Ruda” w km 0+000-1+760 w 

województwie podkarpackim” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

71) 

 

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. „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w 

miejscowości Haczów i Jabłonica Polska” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

72) 

 

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

kwotę 630 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 ciągu pieszo-jezdnego od ul. Majora Zenona do ulicy Spacerowej na 

terenie Miasta i Gminy Łosice” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

73) 

 

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

kwotę 545 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Przebudowa drogi lokalnej w m. Jabłonica Polska-Kombornia w km 0+000-

1+210 w województwie podkarpackim)” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

74) 

 

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. „Remont chodnika przy DK Nr 19 w przysiółku Pańskie” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

75) 

 

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

kwotę 370 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 chodnika w Ustrzykach Dolnych, 40,200-40,380 km, dł. 180 m” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

76) 

 

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

kwotę 354 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Przebudowa drogi lokalnej w m. Trześniów „Zagórz” w km 0+000-1+179 w 

województwie podkarpackim” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

77) 

 

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

kwotę 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. „Oczyszczenie zbiorników wodnych w miejscowościach Nowa Wieś, Pogorzel, 



Krasów, Dziegietnia wraz z zagospodarowaniem terenów wokół nich w gminie 

Sokołów Podlaski „ (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

78) 

 

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

kwotę 280 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Przebudowa drogi lokalnej w m. Haczów „osiedle” w km 0+000-0+712 w 

województwie podkarpackim” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

79) 

 

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

kwotę 170 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Remont, przebudowa budynku szatni sportowej LKS we Wzdowie w 

województwie podkarpackim” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

80) 

 

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

kwotę 150 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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niemojkach” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

81) 

 

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

kwotę 126 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Przebudowa drogi lokalnej w m. Malinówka „przed szkołą” w km 0+000-0+483 

w województwie podkarpackim” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

82) 

 

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

kwotę 98 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

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



pn. „Przebudowa drogi lokalnej w m. Haczów „od kościoła do mostu” w km 0+000-

0+245 w województwie podkarpackim” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

83) 

 

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

kwotę 60 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 chodnika o długości ok. 160 m przy DK63 w miejscowości Sabnie” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

 

do załącznika nr 2 i pozostałych załączników: 

 

84) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 85.000 tys. zł 

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

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

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

„Skomunikowanie terenów inwestycyjnych obszaru 'Terkawka' w mieście Elbląg, 

gmina Elbląg, powiat Elbląg” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

85) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 80.000 tys. zł 

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

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

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

„Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami odpadowymi w Kętrzynie, 

gmina Kętrzyn, powiat kętrzyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

86) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 64.000 tys. zł 

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

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

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

 

 

 



 „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Elbląga – drugi etap, gmina Elbląg, powiat 

Elbląg” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

87) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 60.000 tys. zł 

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

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

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

majątkowe) na budowę obwodnicy miasta Wielbark w ciągu DK57, gmina Wielbark, 

powiat szczycieński. 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

88) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 45.000 tys. zł 

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

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

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

„Rozbudowa i modernizacja lotniska Elbląg, gmina Elbląg, powiat Elbląg” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

89) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 32.000 tys. zł 

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

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

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

„Odbudowa Krużganków na zamku w Kętrzynie, gmina Kętrzyn, powiat kętrzyński” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

90) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 31.000 tys. zł 

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

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

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

zbiornika retencyjnego, gmina Elbląg, powiat Elbląg” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 



91) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 25.000 tys. zł 

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

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

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

majątkowe) na kontynuację rozbudowy drogi krajowej DK59 i DK63 w powiecie 

giżyckim. 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

92) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 23.000 tys. zł 

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

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

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

majątkowe) na obwodnicę północną miasta Elbląga, gmina Elbląg, powiat Elbląg. 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

93) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 23.000 tys. zł 

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

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

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

budynku szkoły muzycznej w Dywitach z siedzibą w Kieźlinach, gmina Dywity, 

powiat olsztyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

94) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 21.220 tys. zł 

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

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

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

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Szczytno, powiat 

szczycieński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

95) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł 

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

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

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

 

 

 



hali sportowej przy zespole szkół w Olsztynku, gmina Olsztynek, powiat olsztyński” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

96) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł 

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

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

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

„Przebudowa DK 84 Sanok - granica państwa na odcinku Zagórz-Lesko” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

97) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 6.590 tys. zł w 

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

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

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

przedszkola na osiedlu Budziwój w Rzeszowie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

98) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 6.590 tys. zł w 

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

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

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

przedszkola przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

99) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 6.000 tys. zł w 

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

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

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

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do sołectw: Hoczew, Dziurdziów, Bachlawa i 

Średnia Wieś, gmina Lesko” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

100) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł w 

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



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

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

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej, gmina Biała Piska, powiat piski” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

101) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł w 

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

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

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

„Modernizacja centralnego ośrodka sportu i ośrodka przygotowań olimpijskich w 

Giżycku, gmina Giżycko, powiat giżycki” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

102) 

 

W części 01 - Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 3.300 tys. zł w 

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

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

wydatków w części 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich w urzędach naczelnych 

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

bieżące jednostek budżetowych, w tym 745 tys. zł na wynagrodzenia osobowe) na 

realizację zadań ustawowych. 

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

103) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000 tys. zł w 

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

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

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

„Dostarczenie uzdatnionej wody do miejscowości Maróz, gmina Olsztynek, powiat 

olsztyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

104) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 1.900 tys. zł w 

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

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

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

 

 

 



 „Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową w gminie Olsztynek, powiat 

olsztyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

105) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 1.500 tys. zł w 

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

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

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

„Przebudowa kolektora oraz budowa dodatkowych tłoczni, gmina Biała Piska, powiat 

piski” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

106) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 800 tys. zł w 

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

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

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

renaturyzacji rzek w gminie Wielbark, powiat szczycieński” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

107) 

 

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 60 tys. zł w 

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

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

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

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w dzielnicy Modrzewina w Elblągu, gmina 

Elbląg, powiat Elbląg” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

108) 

 

W części 03 - Kancelaria Senatu zmniejszyć wydatki o kwotę 738 tys. zł w urzędach 

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

wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia osobowe – 622 tys. 

zł) oraz w części 30 - Oświata i wychowanie zmniejszyć wydatki o kwotę 7.000 tys. 

zł, z tego na szkolnictwo polskie za granicą o kwotę 5.000 tys. zł (rozdz. 80135, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych) oraz na dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli o kwotę 2.000 tys. zł (rozdz. 80146, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem łącznej kwoty 7.738 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 16 - 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, z tego w urzędach naczelnych i centralnych 

organów administracji rządowej o kwotę 738 tys. zł [rozdz. 75001, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia osobowe - 622 tys. zł (z tego: 

wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej - 622 tys. zł)] oraz na pozostałą 



działalność o kwotę 7.000 tys. zł (rozdz. 75095, dotacje i subwencje - dotacje celowe 

dla stowarzyszeń, fundacji oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych) w związku z zapewnieniem w 2021 r. realizacji przez KPRM 

zadań związanych z pomocą środowiskom Polonii i Polaków za granicą.   

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 

109) 

 

W części 06 - Trybunał Konstytucyjny zmniejszyć wydatki o kwotę 220 tys. zł na 

uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne (rozdz. 75312, 

świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz w części 19 - Budżet, finanse publiczne i 

instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o kwotę 324 tys. zł na partie polityczne i 

komitety wyborcze (wyborców) (rozdz. 75823, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem łącznej kwoty 544 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 06 - 

Trybunał Konstytucyjny w naczelnych organach sądownictwa (rozdz. 75102, wydatki 

bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia osobowe - 384 tys. zł) na 

dostosowanie planu wydatków do zidentyfikowanych oszczędności na poziomie 220 

tys. zł (na uposażeniach sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeniach rodzinnych) 

oraz do koniecznych wydatków w związku z planowanym przejściem na emeryturę 

10 pracowników TK (niezbędne jest dostosowanie planu wynagrodzeń osobowych do 

poziomu zabezpieczającego należne wypłaty nie przekraczając jednak poziomu 

wydatków na wynagrodzenia w roku 2020). 

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 

110) 

 

W części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 

tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

(rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Program leczenia onkologicznego” (rozdz. 85195, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

111) 

 

W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 80.000 tys. zł w urzędach 

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

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem 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 

 

112) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 16.500 tys. zł na urzędy naczelnych 



 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdz. 

75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

ul. Sokołowskiej na odcinku od ul. Mieszka I do granicy administracyjnej miasta 

Siedlce” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

113) 

 

W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 15.138 tys. zł na urzędy naczelnych 

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdz. 

75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

„Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby 

Środowiskowego Domu Pomocy w Siedlcach” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

114) 

 

W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł na urzędy naczelnych 

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdz. 

75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

nowego żłobka i przedszkola w Siedlcach” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

115) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Barczewie, gmina 

Barczewo, powiat olsztyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

116) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 13.216 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

 

 



 utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa kanalizacji w Nikielkowie, gmina Barczewo, 

powiat olsztyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

117) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa drogi gminnej z Kańczugi do Łopuszki Małej 

wraz z budową mostu na rzece Mleczce oraz rozbudowa drogi gminnej G 110735R 

Łopuszka Mała - Hucisko Nienadowskie w miejscowościach Łopuszka Mała i 

Pantalowice” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

118) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 6.800 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Odryty-Jedzbark-

Krupoliny, gmina Barczewo, powiat olsztyński „ (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

119) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 6.204 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa sali sportowej i pomieszczeń dydaktycznych 

przy zespole szkół w Łęgajnach, gmina Barczewo, powiat olsztyński” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

120) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 6.000 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa - rozbudowa dróg gminnych publicznych nr 

GI 10740R Pantalowice - Siedleczka w km 0+078 - 1+200 i nr GI 10789R Pantalowice  

 



- rondo w km 0+0310+629 w miejscowości Pantalowice w gminie Kańczuga wraz z 

budową i przebudową infrastruktury technicznej” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

121) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 4.306 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa kanalizacji na osiedlu domków 

jednorodzinnych w Barczewie, gmina Barczewo, powiat olsztyński” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

122) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 3.500 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Przebudowa budynku przedszkola wraz z rozbudową 

żłobka w miejscowości Kańczuga” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

123) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy etap II, wraz z 

rewitalizacją mostu, gmina Barczewo, powiat olsztyński” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

124) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr G 110750R 

Łopuszka Wielka - Zagórze i budowa nowego odcinka drogi na działkach nr ewid. 

 

 



684, 685 i 688 w miejscowościach Łopuszka Wielka w gminie Kańczuga wraz z 

budową i przebudową infrastruktury technicznej” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

125) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa placu targowego w Kańczudze” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

126) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 1.900 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości 

Barczewko - Biedowo - Dąbrówka Mała, gmina Barczewo, powiat olsztyński” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

127) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 1.258 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa kładek nad ciekiem wodnym w zabytkowym 

parku we wsi Nikielkowo wraz z wybudowaniem edukacyjnego placu zabaw, 

odtworzeniem ciągu pieszych, instalacją architektury, wykonaniem prac 

konserwatorskich oraz kompleksowym zagospodarowaniem zieleni, gmina 

Barczewo, powiat olsztyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

128) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 1.131 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

 

 



 utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa drogi z odwodnieniem w Wójtowie, gmina 

Barczewo, powiat olsztyński „ (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

129) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 1.034 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa toru dla rolkarzy i budynku szatniowo-

socjalnego przy ulicy północnej w Barczewie, gmina Barczewo, powiat olsztyński” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

130) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 900 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa kanalizacji w Kaplitynach, gmina Barczewo, 

powiat olsztyński „ (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

131) 

 

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

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 836 tys. zł w jednostkach 

podległych IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Ramsowie, 

Ramsówku, Bartołtach Wielkich, gmina Barczewo, powiat olsztyński „ (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

132) 

 

W części 15/01 – Ministerstwo Sprawiedliwości zmniejszyć wydatki o kwotę 45.000 

tys. zł w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502, wydatki bieżące 

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

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa DW w Rzeszowie na 

odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do al. 

Sikorskiego (DW 878)”  (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  



 

133) 

 

W części 15/01 – Ministerstwo Sprawiedliwości zmniejszyć wydatki o kwotę 45.000 

tys. zł w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502, wydatki bieżące 

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

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa wielopoziomowego 

skrzyżowania ulic: Lwowskiej, al. Armii Krajowej i al. Żołnierzy I Armii Wojska 

Polskiego (rondo Pobitno)” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

134) 

 

W części 15/01 – Ministerstwo Sprawiedliwości zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 

tys. zł w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502, wydatki bieżące 

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

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Wymiana pieców węglowych na 

ekologiczne w Rzeszowie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

135) 

 

W części 15/01 – Ministerstwo Sprawiedliwości zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 

tys. zł w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502, wydatki bieżące 

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

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Wspieranie małej retencji w 

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

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

136) 

 

W części 15/01 – Ministerstwo Sprawiedliwości zmniejszyć wydatki o kwotę 4.800 

tys. zł w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502, wydatki bieżące 

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

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa hali sportowej przy I LO 

w Rzeszowie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

137) 

 

W części 15/01 – Ministerstwo Sprawiedliwości zmniejszyć wydatki o kwotę 3.400 

tys. zł w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502, wydatki bieżące 

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

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Utworzenie ośrodka wsparcia dla 

 

 

 



 osób z otępieniem, w tym z chorobą Alzhaimera, przy ul. Litewskiej 2a w Rzeszowie” 

(rozdz. 85195, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

138) 

 

W części 15/01 – Ministerstwo Sprawiedliwości zmniejszyć wydatki o kwotę 3.100 

tys. zł w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502, wydatki bieżące 

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

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Modernizacja III LO przy ul. 

Szopena 11 w Rzeszowie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

139) 

 

W części 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), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach społecznej 

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

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

140) 

 

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

35.000 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. „Budowa krytego basenu z częścią rekreacyjno-sportową z łącznikiem do hali 

sportowej w Kańczudze (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

141) 

 

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

25.000 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.”Budowa Szkoły Muzycznej I Stopnia w miejscowości Kańczuga” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 



142) 

 

W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 17.500 

tys. zł na urzędy 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. „Budowa 

ul. Floriańskiej w Siedlcach” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

143) 

 

W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 14.700 

tys. zł na urzędy 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. „Budowa 

ul. Cmentarnej na odcinku od ronda Hofmana do ul. Ks. Niedziałka oraz ul. Piaskowej 

i Kątowej od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej od ul. Piaski Zamiejskie w 

Siedlcach” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

144) 

 

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

13.000 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. „Budowa pięciu budynków socjalnych w Olsztynie przy ulicy Towarowej, gmina 

Olsztyn, powiat olsztyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

145) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 8.010 

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. 

„Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą 

towarzyszącą, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

146) 

 

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 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. 

„Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi na ul. Warszawskiej w Siedlcach” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

147) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 

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. „Pokrycie dachowe kościoła w Biskupcu Pomorskim, pow. nowomiejski” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

148) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 4.000 

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. „Budowa 

i rozbudowa dróg oraz ulic na terenie miasta Kańczuga” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

149) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 3.500 

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, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego 

przy stadionie miejskim w Kańczudze” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

150) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 

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

75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

szkolenia piłkarskiego w Olsztynie, gmina Olsztyn, powiat olsztyński” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 



151) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 1.315 

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

75001, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 

– Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Poprawa efektywności 

energetycznej budynku szkoły podstawowej w Miłomłynie, gmina Miłomłyn, pow. 

ostródzki” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

152) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 

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

75001, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 

- Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Doposażenie szkół 

podstawowych w meble, sprzęt i materiały, gmina Miłomłyn, powiat ostródzki” 

(rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

153) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 900 

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

75001, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 

- Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miłomłyn, gmina Miłomłyn, powiat Ostródzki” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

154) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 900 

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. 

„Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed szkołą podstawową nr 1 w Barczewie, 

gmina Barczewo, powiat olsztyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

155) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 900 

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. „Budowa 

kanalizacji w Kaplitynach, gmina Barczewo, powiat olsztyński” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

156) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 900 

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

75001, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 

- Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Przebudowa i termomodernizacja 

budynku C w szkole podstawowej nr 1 w Barczewie, gmina Barczewo, powiat 

olsztyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

157) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 900 

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

75001, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 

- Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Przebudowa i termomodernizacja 

budynku sali sportowej wraz z zapleczem w szkole podstawowej nr 1 w Barczewie, 

gmina Barczewo, powiat olsztyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

158) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 600 

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. „Remont 

hali sportowej przy LO V w Olsztynie, gmina Olsztyn, powiat Olsztyn” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

159) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 400 

tys. zł na działalność Instytutu Europy Środkowej (rozdz. 75031, dotacje i subwencje) 

i w części 74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszyć wydatki 

o kwotę 3.000 tys. zł (75003, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem łącznej kwoty 3.400 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 24 - 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.700 tys. zł na domy i ośrodki  

 

 

 



kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109, dotacje i subwencje) i o kwotę 1.700 tys. zł 

na centra kultury i sztuki (rozdz. 92113, dotacje i subwencje). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

160) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 300 

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

75001, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 

- Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa sali sportowej przy 

zespole szkół zawodowych w Węgorzewie, gmina Węgorzewo, powiał węgorzewski” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

161) 

 

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 260 

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

75001, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 

- Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Modernizacja pomieszczeń 

budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego, gmina 

Miłomłyn, powiat ostródzki” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

162) 

 

W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 55.000 tys. zł na działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi 

urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi (rozdz. 75008, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - 

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Zakup ekologicznego taboru 

autobusowego w Rzeszowie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

163) 

 

W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 19.100 tys. zł na działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi 

urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi (rozdz. 75008, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - 

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa Rzeszowskiego Centrum 

Komunikacyjnego” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 



164) 

 

W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 12.000 tys. zł na działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi 

urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi (rozdz. 75008, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - 

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Remont Domów Ludowych na 

terenie gminy Iwonicz-Zdrój dla poprawy warunków społeczno-kulturalnych” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

165) 

 

W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 8.000 tys. zł na partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców) (rozdz. 

75823, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 07 

– Najwyższa Izba Kontroli w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki majątkowe) na budowę 

zintegrowanej platformy wsparcia procesów kontrolnych. 

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 

166) 

 

W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 5.000 tys. zł na działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi 

urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi (rozdz. 75008, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - 

Rezerwy ogólne i celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Remont dróg gminnych 

na terenie  gminy Iwonicz-Zdrój” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

167) 

 

W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 5.000 tys. zł na działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi 

urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi (rozdz. 75008, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - 

Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Rozwój błękitno-zielonej 

infrastruktury w Rzeszowie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

168) 

 

W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 2.500 tys. zł na działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi 

urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi (rozdz. 75008, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 -  

 



Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa przystanków i zespołów 

przystankowych w Rzeszowie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

169) 

 

W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 1.000 tys. zł na działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi 

urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi (rozdz. 75008, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - 

Rezerwy celowe, na utworzenie nowej pozycji pn. „Dodatkowe wynagrodzenie 

członków ochotniczych straży pożarnych” (rozdz. 75818, świadczenia na rzecz osób 

fizycznych). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

170) 

 

W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 1.000 tys. zł na partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców) (rozdz. 

75823, 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) na 

dotację podmiotową na działalność Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (na powiększenie wydatków operacyjnych 

(płacowych) związanych ze zwiększeniem w 2021 r. realizowanych przez NIW-

CRSO zadań). 

 

– KP PiS 

– przyjąć  

171) 

 

W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 410 tys. zł na partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców) (rozdz. 75823, 

dotacje i subwencje) oraz w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 56 - Rezerwa na zmiany 

systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania zmniejszyć wydatki 

o kwotę 77.083 tys. zł (rozdz. 75818, świadczenia na rzecz osób fizycznych), z 

przeznaczeniem łącznej kwoty 77.493 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 81 – 

Rezerwa ogólna na ogólną rezerwę budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych). 

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 

172) 

 

W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o 

kwotę 150 tys. zł na partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców) (rozdz. 75823, 

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) na 



dotację podmiotową z przeznaczeniem na bieżącą działalność Instytutu Współpracy 

Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, w tym na wydatki płacowe związane z 

zatrudnieniem ekspertów. 

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 

173) 

 

W części 20 - Gospodarka zmniejszyć wydatki o kwotę 18.350 tys. zł na urzędy 

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. „Budowa gminnej 

oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

174) 

 

W części 20 - Gospodarka zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł na urzędy 

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. „Remont Szkół 

Podstawowych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

175) 

 

W części 20 - Gospodarka zmniejszyć wydatki o kwotę 4.200 tys. zł na urzędy 

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. „Przebudowa i 

rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach w gminie 

Nozdrzec” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

176) 

 

W części 20 - Gospodarka zmniejszyć wydatki o kwotę 700 tys. zł na urzędy 

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. „Przebudowa boiska 

sportowego przy szkole podstawowej w Hłudnie w gminie Nozdrzec” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 



177) 

 

W części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć wydatki o kwotę 

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

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym 

przemocy w rodzinie” (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

178) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł na 

centralne wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja szpitali oraz oddziałów chorób zakaźnych 

w powiecie giżyckim” (rozdz. 85195, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

179) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 43.000 tys. zł na Wojska 

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

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Dokończenie inwestycji wodociągowych na terenie 

miasta i gminy Sieniawa w woj. podkarpackim” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

180) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł na Wojska 

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

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej dla 1500 gospodarstw 

w gminie Rymanów w miejscowościach: Rymanów, Ladzin, Wróblik Szlachecki, 

Bzianka, Milcza, Zmysłówka” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

181) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 33.000 tys. zł na 

pozostałą działalność (rozdz. 75295, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogowo-

kolejowego drogi wojewódzkiej nr 536 z linią kolejową E-65 przy ul. Grunwaldzkiej 

i ul. Wyszyńskiego w Iławie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 



 

182) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 33.000 tys. zł na 

centralne wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogowo-kolejowego DW 536 z linią 

kolejową E65 przy ul. Wyszyńskiego w Iławie, powiat iławski” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

183) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł na 

centralne wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Budowa obwodnicy miasta Ełk, od ulicy Matejki do ulicy Dąbrowskiego, wraz z 

budową mostu przez rzekę Ełk, gmina Ełk, powiat Ełk” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

184) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 25.000 tys. zł na 

centralne wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogowo-kolejowego DK16 z linią 

kolejową E65 Warszawa-Gdynia pomiędzy Iława-Kisielice, powiat iławski” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

185) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 23.000 tys. zł na 

centralne wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Rewaloryzacja budynku pokoszarowego przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Działdowie, 

gmina Działdowo, powiat działdowski” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

186) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 21.000 tys. zł na 

centralne wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na 

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

60011, dotacje i subwencje) na przebudowę drogi powiatowej 1370N od miejscowości 

 



Sząbruk przez Unieszewo do drogi krajowej nr 16 gmina Gietrzwałd, powiat 

olsztyński. 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

187) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł na Wojska 

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

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa parkingu podziemnego i placu publicznego w 

Siedlcach” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

188) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 19.500 tys. zł na Wojska 

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

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa kładki dla rowerów nad torami kolejowymi 

wzdłuż ul. Warszawskiej w Siedlcach” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

189) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 19.000 tys. zł na 

centralne wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu, gmina Elbląg, powiat 

Elbląg” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

190) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 18.000 tys. zł na 

centralne wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na 

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

pn. „Budowa skrzydła na potrzeby szpitalnego klinicznego oddziału ratunkowego 

wraz z oddziałem intensywnej terapii i oddziałem ortopedycznym przy wojewódzkim 

szpitalu specjalistycznym w Olsztynie” (rozdz. 85195, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

191) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na 

centralne wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na 

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



pn. „Wykonanie odwiertu wód mineralnych i solankowych , gmina Miłomłyn, powiat 

ostródzki” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

192) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. zł na Wojska 

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

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa szkoły w m. Sieniawa gmina Rymanów” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

193) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 7.000 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

„Modernizacja linii kolejowych, w szczególności linii nr 038 Ełk-Korsze, wraz z 

budową wiaduktu i tuneli w mieście Bystry oraz w Giżycku, gmina Giżycko, powiat 

giżycki” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

194) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 7.000 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

taboru autobusowego służącego do dowożenia uczniów do szkół w gminie Korsze, 

powiat kętrzyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

195) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 6.500 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

nowej stacji uzdatniania wody w Nowym Mieście Lubawskim, powiat nowomiejski” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

196) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 4.075 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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



„Przebudowa dróg gminnych Miłomłyn - Wielimowo oraz Liwa - Rogowo, gmina 

Miłomłyn, powiat ostródzki” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

197) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 3.500 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bemowie Piskim, gmina Biała Piska, powiat 

piski” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

198) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000 tys. zł na Wojska 

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

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Muchawka 

od zachodniej strony miasta Siedlce” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

199) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 2.500 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Remont i 

przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztami z XIV w. położonego w 

Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Kościelnej” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

200) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 2.330 tys. zł na Wojska 

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

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

201) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

systemu odbioru nieczystości z jachtów poprzez budowę i udostępnianie urządzeń na 



terenie Skarbu Państwa, gmina Giżycko, powiat giżycki” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

202) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

i modernizacja sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji na terenie wiejskim w 

gminie Korsze, powiat kętrzyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

203) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.500 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w gminie Korsze, 

powiat kętrzyński” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

204) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.258 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, dotacje 

i subwencje) na budowę ulicy Szczepańskiego w Barczewie, gmina Barczewo, powiat 

olsztyński. 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

205) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.250 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

przebudowa oraz rozbudowa dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie miasta 

Mrągowo, gmina Mrągowo, powiat mrągowski” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

206) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.067 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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



„Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w gminie Miłakowo, powiat ostródzki” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

207) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.045 tys. zł na Wojska 

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

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów-Wara 

na długości 5520 mb w miejscowości Brzozów, Przysietnica, Izdebki i Wara oraz 

drogi powiatowej Nr 1936R Barycz-Izdebki na długości 1021 mb w miejscowości 

Izdebki” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

208) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

nad torami kolejowymi w mieście Morąg, powiat ostródzki” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

209) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 770 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

ulicy Wojska Polskiego w Barczewie, gmina Barczewo, powiat olsztyński” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

210) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 733 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

„Przebudowa drogi w miejscowości Tumiany, gmina Barczewo, powiat olsztyński” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

211) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 466 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 



wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, dotacje 

i subwencje) na przebudowę drogi w miejscowości Radosty – IV etap, gmina 

Barczewo, powiat Olsztyński. 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

212) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 395 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, dotacje 

i subwencje) na budowę ulicy Kościuszki w Barczewie, gmina Barczewo, powiat 

olsztyński. 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

213) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 340 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

„Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Mrągowo, powiat 

Mrągowski” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

214) 

 

W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 300 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

„Doświetlenie przejść dla pieszych w gminie Mrągowo, powiat mrągowski” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

215) 

 

W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 264 tys. zł na centralne 

wsparcie (rozdz. 75204, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie 

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

parkingu przy Urzędzie Miejskim w Miłakowie, powiat ostródzki” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

216) 

 

W części 32 - Rolnictwo zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000 tys. zł na pozostałą 

działalność (rozdz. 01095, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 32 - Rolnictwo na Główny Inspektorat Weterynarii (rozdz. 01021, 



wydatki majątkowe) na opracowanie studium wykonalności projektu i prace związane 

z systemem informatycznym Inspekcji Weterynaryjnej IW-SYSTEM. 

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 

217) 

 

W części 45 - Sprawy zagraniczne zmniejszyć wydatki o kwotę 1.399 tys. zł na 

placówki zagraniczne [rozdz. 75057, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 

wynagrodzenia osobowe - 1.136 tys. zł (z tego: wynagrodzenia członków korpusu 

służby cywilnej - 1.136 tys. zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 tys. zł], z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów o kwotę 687 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów 

administracji rządowej [rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym 

wynagrodzenia osobowe - 558 tys. zł (z tego: wynagrodzenia członków korpusu 

służby cywilnej - 558 tys. zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 tys. zł] oraz w 

części 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o kwotę 712 

tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej [rozdz. 

75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia osobowe - 

578 tys. zł (z tego: wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej - 578 tys. zł), 

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 tys. zł] w związku z zapewnieniem realizacji 

bieżących zadań zarówno Ministra do Spraw Unii Europejskiej, jak i obsługującej tego 

ministra - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (kwota uwzględnia skutki przechodzące 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i przeniesienie do KPRM konkretnych 

stanowisk pracy). 

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 

218) 

 

W części 55 - Aktywa państwowe zmniejszyć wydatki o kwotę 1.300 tys. zł na urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75701, wydatki 

bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części 46 - Zdrowie na ratownictwo medyczne (rozdz. 85141, dotacje i subwencje). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

219) 

 

W części 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne zmniejszyć wydatki o kwotę 18.000 

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

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

pn. „Rekompensaty dla działaczy opozycji antykomunistycznej w zakresie rent i 

emerytur” (rozdz. 75818, świadczenia na rzecz osób fizycznych) wg senackiego 

projektu ustawy. 

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

220) W części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 

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



 zwiększenie wydatków w części 30 – Oświata i wychowanie na pomoc materialną dla 

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

fizycznych). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

221) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000.000 

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. „Narodowy Program Budowy Sieci Kanalizacyjnych 

i Wodociągowych” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

222) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000.000 

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. „Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

223) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 200.000 

tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu 

Państwa na rynkach zagranicznych (rozdz. 75701, wydatki na obsługę długu Skarbu 

Państwa), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe 

na utworzenie nowej pozycji pn. „Wzmocnienie kadrowe i finansowe inspekcji 

weterynaryjnej wszystkich szczebli na skuteczną walkę z ASF” (rozdz. 75818, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych). 

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

224) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 120.000 

tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu 

Państwa na rynku krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu 

Państwa), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe 

na utworzenie nowej pozycji pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Tarnowie” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  



 

225) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 

tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu 

Państwa na rynkach zagranicznych (rozdz. 75701, wydatki na obsługę długu Skarbu 

Państwa), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe 

na utworzenie nowej pozycji pn. „Dofinansowanie Państwowego Ratownictwa 

Medycznego wszystkich szczebli na zakup sprzętu i wyposażenia w walce z COVID-

19” (rozdz. 85195, wydatki majątkowe). 

 

– KP KO 

– odrzucić 

 

226) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 

tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu 

Państwa na rynkach zagranicznych (rozdz. 75701, wydatki na obsługę długu Skarbu 

Państwa), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe 

na utworzenie nowej pozycji pn. „Dofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

wszystkich szczebli w walce z COVID-19” (rozdz. 85195, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych). 

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

227) 

 

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 KP 

– odrzucić  

 

228) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 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 procesu kanalizacji w gminie Tuchów” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

229) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 25.000 tys. 

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

na 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 dróg gminnych w mieście i gminie 

Tuchów” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

230) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 24.000 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 obwodnicy Bielawy w przebiegu DW 384 – 

końcowy, etap III” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

231) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 23.400 tys. 

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

na rynkach zagranicznych (rozdz. 75701, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Przebudowa oraz rozbudowa drogi krajowej nr 84 od 

miejscowości Ustjanowa Dolna do granicy państwa w Krościenku” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

232) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 21.000 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. „Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na 

terenach dawnej cukrowni w Sokołowie Podlaskim” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

233) 

 

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 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Budowa Demonstracyjnej Hali Wielofunkcyjnej w 

gminie Bielawa” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 



 

234) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 11.000 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. „Rewitalizacja Parku Morawka (w tym budowa 

skateparku, amfiteatru, parkingu, małej architektury parkowej, oświetlenia, 

lodowiska, boiska rekreacyjnego oraz dwóch mostków na rzece Morawka w gminie 

Stronie Śląskie na Dolnym Śląsku” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

235) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 9.340 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. „Przebudowa drogi ul. Prochowej i ulicy Mierniczej w 

Dzierżoniowie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

236) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 7.300 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. „Termomodernizacja budynku Podlaskiego 

Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (basen miejski)” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

237) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 7.177 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. „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. B. Prusa 

16/18 w Siedlcach” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

238) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 7.000 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. „Wykonanie otworów poszukiwawczo-

rozpoznawczych Cieszko i Ignacy w celu ujęcia wód leczniczych w miejscowości 

Ciężkowice” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

239) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 6.370 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 małej obwodnicy w rejonie osiedla 

Piastowskiego w Świebodzicach” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

240) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 6.000 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 kompleksu sportowego przy Szkole 

Podstawowej w Bogoniowicach, gmina Ciężkowice” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

241) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 5.200 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 Dolnośląskiego Inkubatora Art. – 

Przedsiębiorczości w Gminie Bielawa etap II - Amfiteatr Plenerowy” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

242) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 4.600 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. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

gminie Kcynia” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

243) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 4.000 tys. 

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

na 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. „Przebudowa ul. Droga Węglowa w Świebodzicach” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

244) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 3.800 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. „Przebudowa ulicy Monte Cassino w Siedlcach na 

odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ulicy Garwolińskiej” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

245) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 3.799 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. „Przebudowa drogi ul. Osiedle XXX-lecia w Nowej 

Rudzie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

246) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 3.700 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. „Przebudowa dachu i adaptacja poddasza na budynku 

Sokołowskiego Ośrodka Kultury na cele prowadzonej działalności w zakresie 

kultury” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  



 

247) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 3.340 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 ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach na odcinku 

od ul. B. Prusa do ul. Północnej i Jana Pawła II” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

248) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 3.306 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. „Przebudowa drogi ul. Kościelec – Kołowa w Nowej 

Rudzie – odcinek 2” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

249) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 2.500 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 części staromiejskiego centrum w 

Dzierżoniowie wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

250) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 2.176 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. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

251) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 2.107 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. „Przebudowa drogi ul. Zagórze – Kasztanowa w Nowej 

Rudzie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

252) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 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 Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka 

Przygotowań Olimpijskich w Ustrzykach Dolnych (dokumentacja formalno-prawna 

oraz techniczna)” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

253) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.900 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 wieży na Śnieżniku” (rozdz. 75818, 

wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

254) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.560 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. „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Armii 

Krajowej 58 w Żarowie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

255) 

 

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. „Infrastruktura osiedla Morawka (w tym kanalizacja, 

 

 

 



wodociąg, parkingi, chodniki i oświetlenie w gminie Stronie Śląskie na Dolnym 

Śląsku” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

256) 

 

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. „Rozbudowa budynku byłego gimnazjum na 

przedszkole w Szczytnej” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

257) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.454 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. „Przebudowa drogi ul. Obozowej w Nowej Rudzie” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

258) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.248 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. „IV etap budowy dróg i chodników wraz z uzbrojeniem 

na terenie aktywizacji gospodarczej w rejonie ulic Strzegomskiej i Przemysłowej w 

Świebodzicach” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

259) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.107 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 ul. Karola Lewandowskiego w Siedlcach - 

etap II” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  



 

260) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.107 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 budynków Szkoły Podstawowej w 

Białołęce, gmina Pęcław, woj. dolnośląskie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

261) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.050 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. „Przebudowa parku im. Józefa Buczyłko w 

Dzierżoniowie wraz z ciągiem pieszym przy ul. Mierniczej” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić 

 

262) 

 

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 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 

obwodnicy Mszany Dolnej” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

263) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 800 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. „Przebudowa ul. Siennej w Świebodzicach wraz z siecią 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

264) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 714 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. „Przebudowa ul. Widokowej w Nowej Rudzie” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

265) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 547 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. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach 

użyteczności publicznej Gminy Warta Bolesławiecka” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

266) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 517 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. „Przebudowa ul. Akacjowej w Nowej Rudzie” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

267) 

 

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. „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Szczytnej - etap II” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  

 

268) 

 

W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 400 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. „Inwestycje dotyczące wymiany pieców grzewczych w 

lokalach będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów” (rozdz. 75818, wydatki 

majątkowe). 

 

– KP KP 

– odrzucić  



 

269) 

 

W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 16 - Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa 

zmniejszyć wydatki o kwotę 26.000 tys. zł (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 41 - Środowisko 

na Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (rozdz. 90023, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych) na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez 

zwierzęta chronione i łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów 

łowieckich. 

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 

270) 

 

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 zmniejszyć wydatki o kwotę 500.000 tys. 

zł (rozdz. 75818, z tego: wydatki bieżące jednostek budżetowych - 250.000 tys. zł i 

wydatki majątkowe - 250.000 tys. zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części - 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Zakup pomocy 

dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego” (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

271) 

 

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 zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł 

(rozdz. 75818, z tego: dotacje i subwencje - 38.000 tys. zł, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych - 2.000 tys. zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 

44 - Zabezpieczenie społeczne na pozostałą działalność w pozostałych zadaniach w 

zakresie polityki społecznej (rozdz. 85395, z tego: dotacje i subwencje - 38.000 tys. 

zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych - 2.000 tys. zł) w związku z uchwałą Nr 

167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.  

Jednocześnie w załączniku nr 10 - Zestawienie programów wieloletnich w układzie 

zadaniowym dodać program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 

2021-2025 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej poprawki. 

Jednocześnie w art. 29 po pkt 40 dodać pkt 41 w brzmieniu: „41) Program wieloletni 

na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 - w tabeli 41.”   

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 



 

 



272) 

 

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 zmniejszyć wydatki o kwotę 1.363 tys. zł 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części 68 - Państwowa Agencja Atomistyki na zadania w zakresie bezpiecznego 

wykorzystania energii atomowej (rozdz. 15004, wydatki majątkowe) w związku z 

przeniesieniem wydatków planowanych na realizację „Programu polskiej energetyki 

jądrowej” w cz. 83 do części 68 na wykonanie projektu zintegrowanego systemu 

informatycznego na potrzeby Komputerowego Centrum Analizy Danych w 

Państwowej Agencji Atomistyki (§ 6060). 

Jednocześnie w załączniku nr 10 - Zestawienie programów wieloletnich w układzie 

zadaniowym, Tabeli 30 - Program polskiej energetyki jądrowej  nadać brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej poprawki - zgodnie z uchwałą  Rady Ministrów 

Nr 141 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie aktualizacji programu wieloletniego 

pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej” zmieniony został termin realizacji 

programu (od 2020 do 2033 r. z perspektywą do 2040 r.) oraz zwiększone zostały 

wydatki (od 2022 r.).  

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 



 

  



273) 

 

W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 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 na 

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

pn. „Środki na lecznictwo psychiatryczne związane z powikłaniami po COVID-19” 

(rozdz. 85195, dotacje i subwencje). 

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

274) 

 

W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 64 - Środki na zadania w obszarze zdrowia 

zmniejszyć wydatki o kwotę 24.288 tys. zł (rozdz. 85195, wydatki majątkowe), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 46 - Zdrowie na ratownictwo 

medyczne (rozdz. 85141, wydatki majątkowe) na „Program zapobieżenia 

negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa 

Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w 

Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie” w związku z przyjęciem przez 

Radę Ministrów uchwały nr 172 z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów 

w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji 

samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w 

Warszawie. 

Jednocześnie w załączniku nr 10 - Zestawienie programów wieloletnich w układzie 

zadaniowym, Tabeli 16 - Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu 

pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz 

modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu 

Ratunkowym w Warszawie nadać brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

poprawki.  

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 



 

 



275) 

 

W części 85/12 - Województwo małopolskie zmniejszyć wydatki o kwotę 53 tys. zł 

w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej [rozdz. 75411, dotacje i 

subwencje (§ 2110)], z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85/12 - 

Województwo małopolskie w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej 

(rozdz. 75410, wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: § 4020 - 43 tys. zł, § 

4110 - 8 tys. zł, § 4120 - 1 tys. zł, § 4440 - 1 tys. zł) w związku z przeniesieniem 

jednego stanowiska członka korpusu służby cywilnej z Komendy Powiatowej PSP w 

Gorlicach, tj. z rozdziału 75411 do Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, tj. 

rozdziału 75410. 

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 

276) 

 

W załączniku nr 10 - Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, 

Tabeli 22 - Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i 

Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. 

Zbigniewa Religi  nadać brzmienie określone w załączniku do niniejszej poprawki w 

związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały nr 166/2020 z dnia 16 listopada 

2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod 

nazwą „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia 

Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa 

Religi”. 

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 



 

 



277) 

 

W załączniku nr 10 - Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, 

Tabeli 6 - Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską nadać 

brzmienie określone w załączniku do niniejszej poprawki w związku z przyjęciem 

przez Radę Ministrów uchwały nr 170 z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi 

wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, która wydłuża termin realizacji 

programu do 2023 r. oraz zmienia całkowitą wartość Programu na kwotę 1.984.052 

tys. zł. 

 

– KP PiS 

– przyjąć 

 



 

  



278) 

 

W załączniku nr 10 - Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym: 

a) w tabelach 1-4 wyrazy „Ministerstwo Rozwoju” zastąpić wyrazami „Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i Technologii”, 

b) w tabeli 11 wyrazy „Ministerstwo Cyfryzacji” zastąpić wyrazami „Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów”, 

c) w tabeli 12 wyrazy „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” zastąpić 

wyrazami „Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii”, 

d) w tabeli 15 wyrazy „Ministerstwo Środowiska” zastąpić wyrazami „Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska”, 

e) w tabeli 29 wyrazy „Ministerstwo Klimatu” zastąpić wyrazami „Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska”, 

f) w tabeli 31 wyrazy „31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” zastąpić 

wyrazami „Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej”. 

 

– KP PiS 

– przyjąć  

 

 

  

 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w 

innych przepisach i załącznikach do ustawy budżetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Finansów Publicznych 

   i sprawozdawca 

 

    (-) Henryk Kowalczyk 
 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


