
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 r. 

ustawy budżetowej na rok 2020, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 20.000 tys. zł, 

b) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 50.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2: 

– w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w rozdziale 75101 – Urzędy 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza 

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. zł, 

– w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – Urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 50.000 tys. zł, 

– w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 

o 600.000 tys. zł, 

– w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa budżetowa 

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 50.000 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: 

– – w poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, 

rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych 

środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej, 

zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii 

Europejskiej o 600.000 tys. zł, 

– – w poz. 44 – Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, 
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w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane 

z poprawą finansów publicznych, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 200.000 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 150.000 tys. zł, 

– – w poz. 49 – Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych 

przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na 

wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych, zmniejsza się dotacje 

i subwencje o 200.000 tys. zł, 

– – w poz. 56 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany 

organizacyjne, w tym nowe zadania, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 50.000 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje 

się poz. ... – Finansowanie programów polityki zdrowotnej – na leczenie chorób 

nowotworowych, z kwotą dotacji i subwencji 1.920.000 tys. zł; 

2)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 4.605.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 4.605.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu 

terytorialnego w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dotacje i subwencje o 4.605.000 

tys. zł; 

3)  a) w art. 1: 

– zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu państwa 

o 25.000 tys. zł, 

– zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 25.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
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poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 25.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2: 

– w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w rozdziale 75112 – Jednostki podległe Instytutowi 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 25.000 tys. 

zł, 

– w części 45 Sprawy zagraniczne w rozdziale 75079 – Pomoc zagraniczna, 

zwiększa się dotacje i subwencje o 50.000 tys. zł, 

d) w załączniku nr 8 w tabeli 2 w części 45 Sprawy zagraniczne dodaje się poz. 2a 

w brzmieniu: 

 

1 2 3 4 5 6 

 
 75079 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane 

i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki 
samorządu terytorialnego 2a 50 000 

 

4)  a) w art. 1 zmniejsza się limit wydatków organów i jednostek o 5.000 tys. zł, 

b) w art. 16 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 5.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2: 

– w części 12 Państwowa Inspekcja Pracy, w rozdziale 75101 – Urzędy 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się 

świadczenia na rzecz osób fizycznych o 165 tys. zł, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 2.635 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 2.200 tys. zł, 

– w części 81 Rezerwa ogólna, w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa budżetowa 

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.000 

tys. zł; 

5)  a) w art. 1 zmniejsza się limit wydatków organów i jednostek o 7.440 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 7.440 tys. zł, 

– w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – Urzędy 
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naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 3.500 tys. zł, 

– w części 45 Sprawy zagraniczne w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych 

i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 200 tys. zł, 

– w części 57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w rozdziale 75418 – 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zmniejsza się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 3.740 tys. zł; 

6)  a) w art. 1 zmniejsza się limit wydatków organów i jednostek o 110.500 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 03 Kancelaria Senatu dodaje się rozdział 75195 – Pozostała 

działalność, z kwotą dotacji i subwencji 110.500 tys. zł, 

– w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75095 – Pozostała 

działalność, zmniejsza się dotacje i subwencje o 59.700 tys. zł, 

– w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92119 – 

Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, zmniejsza się dotacje i subwencje 

o 1.500 tys. zł oraz w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się 

dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł, 

– w części 30 Oświata i wychowanie w rozdziale 80135 – Szkolnictwo polskie za 

granicą, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 7.000 tys. zł, 

– w części 45 Sprawy zagraniczne w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, 

zmniejsza się dotacje i subwencje o 18.300 tys. zł oraz w rozdziale 92104 – 

Działalność radiowa i telewizyjna, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 10.000 tys. zł, 

– w części 63 Rodzina w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się 

dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 8: 

– w tabeli 1: 

– – w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75095 

zmniejsza się kwotę dotacji o 300 tys. zł, 

– – w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92119 
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zmniejsza się kwotę dotacji o 1.500 tys. zł oraz w rozdziale 92195 zmniejsza 

się kwotę dotacji o 4.000 tys. zł, 

– w tabeli 2: 

– – dodaje się część 03 Kancelaria Senatu w brzmieniu: 

 

1 2 3 4 5 6 

03   KANCELARIA SENATU 1 110 500 

 
751 75195 Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki 

niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 110 500 

 

 – – w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75095 

zmniejsza się kwotę dotacji o 59.400 tys. zł, 

– – w części 45 Sprawy zagraniczne w rozdziale 85395 zmniejsza się kwotę 

dotacji o 18.300 tys. zł, 

– – w części 63 Rodzina w rozdziale 75095 zmniejsza się kwotę dotacji 

o 10.000 tys. zł, 

d) w załączniku nr 9 w tabeli 2 zmniejsza się kwotę dotacji dla Instytutu Europy 

Środkowej o 300 tys. zł oraz jednostek kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

o 5.500 tys. zł; 

7)  w załączniku nr 2: 

a) w części 01 Kancelaria Prezydenta RP w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych 

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 6.000 tys. zł, 

b) w części 08 Rzecznik Praw Obywatelskich w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych 

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 4.000 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 2.000 

tys. zł; 

8)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 450.000 tys. 

zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: 
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– w poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, 

rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, 

a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 400.000 

tys. zł, 

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

w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane 

z poprawą finansów publicznych, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 50.000 tys. zł, 

– w poz. 49 – Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy 

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

wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych, zmniejsza się dotacje 

i subwencje o 50.000 tys. zł, 

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

w tym nowe zadania, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 50.000 tys. zł, 

– dodaje się poz. … – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza (walka ze 

smogiem), z kwotą wydatków majątkowych 1.000.000 tys. zł; 

9)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne 

i celowe: 

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

środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą 

finansów publicznych, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 50.000 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 50.000 tys. zł, 

b) w poz. 49 – Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy 

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

potencjału realizacji zadań publicznych, zmniejsza się dotacje i subwencje 

o 100.000 tys. zł, 

c) dodaje się poz. … – Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego, na terenie których parki narodowe lub rezerwaty 
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przyrody zajmują ponad 30% powierzchni tych jednostek, z kwotą dotacji 

i subwencji 150.000 tys. zł oraz wydatków majątkowych 50.000 tys. zł; 

10)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 70.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

w poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, 

rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, 

a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 70.000 tys. 

zł; 

11)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne 

i celowe: 

a) w poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, 

rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, 

a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000 tys. 

zł, 

b) dodaje się poz. ... – Modernizacja zabytkowej parowozowni w Pile, z kwotą 

wydatków majątkowych 5.000 tys. zł; 

12)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 15.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 15.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 
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krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł; 

13)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 20.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 20.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł; 

14)  a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 10.000 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje 

się poz. … – Program Polityki Zdrowotnej – Narodowy Program 

Alzheimerowski, z  kwotą dotacji i subwencji 10.000 tys. zł; 

15)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 12.300 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 12.300 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 12.300 tys. zł; 

16)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się 
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wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł, 

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 10.000 tys. 

zł; 

17)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 38.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 38.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport, w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 38.000 tys. zł; 

18)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne 

i celowe: 

a) w poz. 56 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym 

nowe zadania, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. 

zł, 

b) dodaje się poz. ... – Środki na utworzenie Narodowego Muzeum Kolejnictwa 

w Gnieźnie. Modernizacja zabytkowej parowozowni, z kwotą wydatków 

majątkowych 10.000 tys. zł; 

19)  a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 1.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 01 Kancelaria Prezydenta RP w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych 

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, 

dodaje się poz. ... – Konsultacje społeczne w związku z planowanym 

powołaniem województwa częstochowskiego, z kwotą dotacji i subwencji 1.000 
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tys. zł; 

20)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

w poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, 

rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, 

a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 20.000 tys. 

zł; 

21)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 20.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku akcyzowego o 20.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Rozbudowa Miejskiego Stadionu Piłkarskiego 

„Raków” w Częstochowie, z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł; 

22)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Kompleksowa modernizacja Teatru im. 

Adama Mickiewicza w Częstochowie, z kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. 
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zł; 

23)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 26.000 tys. 

zł; 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje 

się poz. ... – Budowa drogi ekspresowej S12 od węzła Sieradz do granicy 

zachodniej państwa – prace przygotowawcze, z kwotą wydatków majątkowych 

26.000 tys. zł; 

24)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 30.000 tys. 

zł; 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje 

się poz. ... – Budowa drogi krajowej nr 25 – Ostrów Wielkopolski – Kalisz, węzeł 

Modła (A2) wraz z obwodnicą Kalisza – prace przygotowawcze, z kwotą 

wydatków majątkowych 30.000 tys. zł; 

25)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 100.000 tys. 

zł; 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje 

się poz. ... – Budowa drogi ekspresowej S25 – połączenie aglomeracyjne Ostrów 

Wielkopolski – Kalisz, w tym dokończenie obwodnicy Skalmierzyc, z kwotą 

wydatków majątkowych 100.000 tys. zł; 
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26)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 150.000 tys. 

zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje 

się poz. ... – Budowa drogi ekspresowej S11 – obwodnica Jarocina II etap – 

(Witaszyce – Koltlin), z kwotą wydatków majątkowych 150.000 tys. zł; 

27)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 100.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 100.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Środki na finansowanie zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 

100.000 tys. zł; 

28)  w załączniku nr 2: 

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – Urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje 

się poz. ... – Dofinansowanie ikonografii (fresków) w Cerkwi św. Sofii Mądrości 

Bożej w Warszawie, z kwotą wydatków majątkowych 1.000 tys. zł; 

29)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 50.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 
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w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 50.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura 

kolejowa, zwiększa się wydatki majątkowe o 50.000 tys. zł; 

30)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 50.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku akcyzowego o 50.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 50.000 tys. zł; 

31)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne 

i celowe: 

a) w poz. 56 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym 

nowe zadania, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.700 tys. 

zł, 

b) dodaje się poz. ... – Środki dla Europejskiego Centrum Solidarności, w tym 700 tys. 

zł z przeznaczeniem na uroczystości upamiętniające strajki 1980 r. i powstanie 

NSZZ Solidarność, z kwotą dotacji i subwencji 3.700 tys. zł; 

32)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 29.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 29.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Budowa Kampusu Akademii Muzycznej 
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w Bydgoszczy, z kwotą wydatków majątkowych 29.000 tys. zł; 

33)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 20.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 20.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Rewitalizacja terenów po byłych Zakładach 

Chemicznych Zachem w Bydgoszczy i likwidacja składowisk niebezpiecznych, 

z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł; 

34)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 3.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 3.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Rewitalizacja przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie nabrzeży Brdy z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego, 

z kwotą wydatków majątkowych 3.000 tys. zł; 

35)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł, 

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 30.000 tys. 

zł; 
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36)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 8.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 8.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy – 

IV krąg, z kwotą wydatków majątkowych 8.000 tys. zł; 

37)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 16.500 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 16.500 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej 

w Bydgoszczy, z kwotą wydatków majątkowych 16.500 tys. zł; 

38)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 1.500 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 1.500 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Remont śluz, w tym w Bydgoszczy, na drodze 

wodnej E70: od rzeki Brdy do rzeki Odry, z kwotą wydatków majątkowych 1.500 

tys. zł; 
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39)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 5.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 5.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Środki finansowe na dokumentację 

przebudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Inowrocław – Bydgoszcz, z kwotą 

wydatków majątkowych 5.000 tys. zł; 

40)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 30.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 30.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł, 

d) załączniku nr 10 w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 

(z perspektywą do 2025 r.), zwiększa się nakłady do poniesienia z budżetu państwa 

w 2020 r. o 30.000 tys. zł; 

41)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 80.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 80.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 80.000 tys. zł,  
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d) w załączniku nr 10 w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 

(z perspektywą do 2025 r.), zwiększa się nakłady do poniesienia z budżetu państwa 

w 2020 r. o 80.000 tys. zł; 

42)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 30.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 30.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł; 

43)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 90025 – Działalność 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwiększa się dotacje 

i subwencje o 10.000 tys. zł, 

d) w załączniku nr 8 w tabeli 2 w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 90025 

zwiększa się kwotę dotacji o 10.000 tys. zł; 

44)  w załączniku nr 13 w tabeli 7: 

a) w części A w zadaniu – Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności 

fizycznej społeczeństwa, zwiększa się plan na 2020 r. o 45.000 tys. zł,  

b) w części B: 

– w kosztach realizacji zadań, zwiększa się dotacje na realizację zadań bieżących 

o 45.000 tys. zł, 

– w stanie funduszu na koniec roku, zmniejsza się środki pieniężne o 45.000 tys. 
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zł, 

c) w części E, zmniejsza się wolne środki finansowe przekazywane w zarządzanie lub 

depozyt u Ministra Finansów o 45.000 tys. zł; 

45)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 100 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 100 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała 

działalność, dodaje się poz. ... – Zakup mobilnej stacji rentgenowskiej dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, z kwotą 

wydatków majątkowych 100 tys. zł; 

46)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 700 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 700 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała 

działalność, dodaje się poz. ... – Zakup stacjonarnej stacji rentgenowskiej dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, z kwotą 

wydatków majątkowych 700 tys. zł; 

47)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 500 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 500 tys. zł, 
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c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała 

działalność, dodaje się poz. ... – Zakup karetki specjalistycznej dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, z kwotą wydatków 

majątkowych 500 tys. zł; 

48)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 20.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 20.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Odbudowa pojemności retencyjnej zbiornika 

Słupca, z kwotą dotacji i subwencji 20.000 tys. zł; 

49)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne 

i celowe: 

a) w poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, 

rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, 

a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 300 tys. zł, 

b) dodaje się poz. ... – Środki na likwidację barier architektonicznych w kościele 

ojców Franciszkanów w Poznaniu przy ul. Garbary na potrzeby Duszpasterstwa 

Akademickiego, z kwotą wydatków majątkowych 300 tys. zł; 

50)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 20.000 tys. 

zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje 
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się poz. ... – Renowacja i konserwacja gotyckiej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Opolu, z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł; 

51)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 25.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 25.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 25.000 tys. zł; 

52)  w załączniku nr 2: 

a) w części 04 Sąd Najwyższy w rozdziale 75102 – Naczelne organy sądownictwa, 

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 14.000 tys. zł, 

b) w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 2.000 tys. zł i wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł oraz w rozdziale 

75112 – Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 10.000 tys. zł; 

53)  w załączniku nr 2: 

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – Urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 4.000 tys. zł, 

b) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 4.000 tys. zł; 

54)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 50.000 tys. zł, 
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b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 50.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 50.000 tys. zł; 

55)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 30.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 30.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł; 

56)  w załączniku nr 2: 

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – Urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł, 

b) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł; 

57)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 20.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 20.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł; 
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58)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 6.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 6.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 6.000 tys. zł; 

59)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 3.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 3.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł; 

60)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 3.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 3.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł; 

61)  w załączniku nr 2: 

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – Urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł, 
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b) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł; 

62)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 20.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 20.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł; 

63)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 30.000 tys. 

zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje 

się poz. ... – Realizacja zadań z II etapu Kompleksowego Programu Ochrony 

Przeciwpowodziowej Żuław – w województwie warmińsko-mazurskim, z kwotą 

wydatków bieżących jednostek budżetowych 30.000 tys. zł; 

64)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Budowa i przebudowa infrastruktury na szlaku 

wodnym Wielkich Jezior Mazurskich, z kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. 

zł; 
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65)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: 

a) w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w poz. 8 – Rezerwa na realizację 

projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów 

finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym 

Unii Europejskiej, zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem środków 

Unii Europejskiej o 20.000 tys. zł, 

b) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. ... – Dostosowanie 

infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu dla potrzeb kardiologii 

i onkologii, z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł; 

66)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 5.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 5.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł; 

67)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 15.000 tys. 

zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje 

się poz. ... – Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie oraz modernizacja 

zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną 

infrastrukturą, z kwotą wydatków majątkowych 15.000 tys. zł; 

68)  w załączniku nr 2: 
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a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 10.000 tys. 

zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się 

poz. ... – Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Szczecinie, z kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł; 

69)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 131.778 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 131.778 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe dodaje się poz. ... – Podwyżki dla pracowników administracji 

sądowej w kwocie 300 zł brutto miesięcznie na etat do wynagrodzenia 

zasadniczego, z kwotą świadczeń na rzecz osób fizycznych 131.778 tys. zł; 

70)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku akcyzowego o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Środki na dokumentację techniczną 

obwodnicy Słubic, z kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł; 

71)  a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 6.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w rozdziale 75101 – Urzędy 
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naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza 

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 6.000 tys. zł, 

– w części 64 Główny Urząd Miar w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych 

i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 6.000 tys. zł; 

72)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 12.200 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 12.200 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIA, 

z kwotą wydatków majątkowych 12.200 tys. zł; 

73)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł, 

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 5.000 tys. zł; 

74)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł, 

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 10.000 tys. 

zł; 

75)  w załączniku nr 2: 
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a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł, 

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 10.000 tys. 

zł; 

76)  a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 10.000 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje 

się poz. ... – Modernizacja Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki, z kwotą 

wydatków majątkowych 10.000 tys. zł; 

77)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 10.000 tys. 

zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje 

się poz. ... – Likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych w Zgierzu – etap I, 

z kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł; 

78)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 10.000 tys. zł, 
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c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł; 

79)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł; 

80)  a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 10.000 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje 

się poz. ... – Budowa hospicjów w województwie łódzkim, z kwotą wydatków 

majątkowych 10.000 tys. zł; 

81)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł; 

82)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 



– 29 – 

państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł; 

83)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł, 

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 10.000 tys. 

zł; 

84)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Termomodernizacja budynków w Łodzi, 

Pabianicach, Zgierzu i Tomaszowie Mazowieckim, z kwotą wydatków 

majątkowych 10.000 tys. zł; 

85)  w załączniku nr 2: 

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – Urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje 
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się poz. ... – Rewitalizacja łódzkich pomników historii o szczególnej wartości 

historycznej m. in. Pałacu Poznańskich i zabytkowego kompleksu K. Scheiblera, 

z kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł; 

86)  a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 10.000 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, 

dodaje się poz. ... – Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskie 

Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji, z kwotą wydatków 

majątkowych 10.000 tys. zł; 

87)  w art. 8 zwiększa się maksymalną kwotę pożyczek ze środków budżetu państwa dla 

jednostek samorządu terytorialnego udzielanych w ramach postępowania naprawczego 

lub ostrożnościowego o 250.000 tys. zł; 

88)  w załączniku nr 2: 

a) w części 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne w rozdziale 75420 – Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 

tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje 

się poz. ... – Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu 

w ramach zadania: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 

w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu (ZDM/P/073)”, z kwotą wydatków majątkowych 

20.000 tys. zł; 

89)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 40.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 
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w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 40.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Budowa mostu na Warcie w ciągu nowo 

projektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury, z kwotą wydatków 

majątkowych 40.000 tys. zł; 

90)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 40.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 40.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała 

działalność, dodaje się poz. ... – Wyposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 

im. św. Jana z Dukli, z kwotą wydatków majątkowych 40.000 tys. zł; 

91)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 30.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 30.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Budowa I etapu bytomskiej obwodnicy północ 

– zachód – południe (BCT NS), z kwotą wydatków majątkowych 30.000 tys. zł; 

92)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 

państwa o 3.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
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jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 3.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. ... – Remont parowozowni i linii kolei 

wąskotorowej Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie oraz utrzymanie 

połączeń, z kwotą wydatków majątkowych 3.000 tys. zł; 

93)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł, 

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 30.000 tys. 

zł; 

94)  w załączniku nr 2: 

a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się 

wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł, 

b) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 20.000 tys. 

zł. 
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U Z A S A D N I E N I E   

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2020, 

postanowił wprowadzić do jej tekstu 94 poprawki. 

Zdaniem Senatu, jedną z najbardziej niedofinansowanych sfer życia publicznego jest 

polityka zdrowotna w zakresie chorób nowotworowych i z tego powodu przyjęto poprawkę 

nr 1, która zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Finansowanie programów polityki 

zdrowotnej – na leczenie chorób nowotworowych”, z kwotą dotacji i subwencji 1 miliard 

920 mln zł. Utworzenie tej rezerwy nastąpi kosztem zmniejszenia: ogólnej rezerwy 

budżetowej o 50 mln zł, wydatków bieżących Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

o 20 mln zł, wydatków bieżących Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o 50 mln zł, wydatków 

na obsługę długu Skarbu Państwa o 600 mln zł, współfinansowania projektów z udziałem 

środków Unii Europejskiej o 600 mln zł, środków na dofinansowanie niektórych zadań 

kontynuowanych o 350 mln zł, środków na utrzymanie rezultatów niektórych projektów 

realizowanych przy udziale środków unijnych o 200 mln zł oraz rezerwy celowej na zmiany 

systemowe i niektóre zmiany organizacyjne o 50 mln zł. 

W poprawce nr 2, w celu zrekompensowania samorządom skutków zmian w oświacie, 

Senat postanowił zwiększyć część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego o 4 miliardy 605 mln zł. W tej poprawce oraz w kilkunastu następnych 

źródłem pokrycia jest zwiększenie dochodów z podatku od towarów i usług, które zdaniem 

Senatu są niedoszacowane. 

Poprawka nr 3 zwiększa dochody budżetu państwa o 25 mln zł oraz zmniejsza wydatki 

bieżące Instytutu Pamięci Narodowej o 25 mln zł, z przeznaczeniem tych środków na pomoc 

rozwojową. 

W celu poprawy warunków sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia Senat postanowił 

zwiększyć o 5 mln zł wydatki Państwowej Inspekcji Pracy, kosztem zmniejszenia ogólnej 

rezerwy budżetowej (poprawka nr 4).  

Poprawka nr 5 zmniejsza wydatki bieżące Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o 3 mln 

500 tys. zł, wydatki bieżące Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 3 mln 740 tys. zł 

oraz wydatki bieżące w ramach części – Sprawy zagraniczne o 200 tys. zł, z przeznaczeniem 



– 2 – 

tych środków na wydatki bieżące Kancelarii Senatu. Zdaniem Senatu, dokonane przez Sejm 

ograniczenie wydatków jest nieuzasadnione i może w dużym stopniu utrudnić wykonywanie 

zadań Kancelarii. 

Odebranie Senatowi środków na wykonywanie zadań w zakresie opieki nad Polonią 

i Polakami za granicą było nieuzasadnione i narusza wieloletnią, ugruntowaną ustawowo, 

tradycyjną rolę Senatu. Poprawka nr 6 zmierza do przywrócenia Senatowi środków 

w wysokości 110 mln 500 tys. zł na wykonywanie zadań w zakresie opieki nad Polonią 

i Polakami za granicą. 

Poprawka nr 7 zmniejsza wydatki bieżące Kancelarii Prezydenta RP o 6 mln zł 

z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Poprawka nr 8 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza (walka ze smogiem)”, z kwotą wydatków majątkowych 

1 miliard zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa o 450 mln zł, 

współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 400 mln zł, środków 

na dofinansowanie niektórych zadań kontynuowanych o 50 mln zł, środków na utrzymanie 

rezultatów niektórych projektów realizowanych przy udziale środków unijnych o 50 mln zł 

oraz rezerwy celowej na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne o 50 mln zł. 

Poprawka nr 9 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Środki 

na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których 

parki narodowe lub rezerwaty przyrody zajmują ponad 30% powierzchni tych jednostek”, 

z kwotą dotacji i subwencji 150 mln zł oraz wydatków majątkowych 50 mln zł, kosztem 

zmniejszenia rezerw celowych przeznaczonych na dofinansowanie niektórych zadań 

kontynuowanych o 100 mln zł oraz środków na utrzymanie rezultatów niektórych projektów 

realizowanych przy udziale środków unijnych o 100 mln zł. 

Poprawka nr 10 zmniejsza współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii 

Europejskiej o 70 mln zł z przeznaczeniem tej kwoty na budowę obwodnicy Piły i Ujścia 

w ciągu drogi ekspresowej S11. 

Poprawka nr 11 zmniejsza współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii 

Europejskiej o 5 mln zł z przeznaczeniem tej kwoty na modernizację zabytkowej 

parowozowni w Pile. 
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Poprawka nr 12 zwiększa dochody budżetu państwa o 15 mln zł z przeznaczeniem 

na opracowanie dokumentacji na budowę Drogi Czerwonej w Gdyni. 

Poprawka nr 13 zwiększa dochody budżetu państwa o 20 mln zł z przeznaczeniem 

na budowę obwodnicy Sośnicowic – 10 mln zł oraz na włączenie obwodnicy Sośnicowic 

do układu prowadzącego do autostrady A4 i dalej do zachodniej obwodnicy Gliwic – 10 mln 

zł. 

Poprawka nr 14 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Program Polityki 

Zdrowotnej – Narodowy Program Alzheimerowski”, z  kwotą dotacji i subwencji 10 mln zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków bieżących Instytutu Pamięci Narodowej. 

Poprawka nr 15 zwiększa dochody budżetu państwa o 12 mln 300 tys. zł 

z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko-Biała – Głogoczów. 

Poprawka nr 16 zmniejsza wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 10 mln zł 

z przeznaczeniem tej kwoty na budowę łącznika między drogą ekspresową S1 a drogą 

krajową nr 94. 

Poprawka nr 17 zwiększa dochody budżetu państwa o 38 mln zł z przeznaczeniem tej 

kwoty na budowę drogi łączącej drogę ekspresową S1 z Euroterminalem w Sławkowie. 

Poprawka nr 18 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Środki na utworzenie 

Narodowego Muzeum Kolejnictwa w Gnieźnie. Modernizacja zabytkowej parowozowni”, 

z kwotą wydatków majątkowych 10 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy 

na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne. 

Poprawka nr 19 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Konsultacje społeczne 

w związku z planowanym powołaniem województwa częstochowskiego”, z kwotą dotacji 

i subwencji 1 mln zł, kosztem zmniejszania o tę kwotę wydatków bieżących Kancelarii 

Prezydenta RP. 

Poprawka nr 20 zmniejsza współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii 

Europejskiej o 20 mln zł z przeznaczeniem tej kwoty na budowę węzła drogowego 

Al. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 1) wraz z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 46 

w Częstochowie. 

Poprawka nr 21 zwiększa dochody budżetu państwa o 20 mln zł z przeznaczeniem 

na rozbudowę Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” w Częstochowie. 
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Poprawka nr 22 zwiększa dochody budżetu państwa o 10 mln zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Kompleksowa modernizacja Teatru im. Adama 

Mickiewicza w Częstochowie”. 

Poprawka nr 23 zmniejsza wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 26 mln zł 

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa drogi ekspresowej 

S12 od węzła Sieradz do granicy zachodniej państwa”. 

Poprawka nr 24 zmniejsza wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 30 mln zł 

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa drogi krajowej nr 25 – 

Ostrów Wielkopolski – Kalisz, węzeł Modła wraz z obwodnicą Kalisza”. 

Poprawka nr 25 zmniejsza wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 100 mln zł 

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa drogi ekspresowej S25 – 

połączenie aglomeracyjne Ostrów Wielkopolski – Kalisz, w tym dokończenie obwodnicy 

Skalmierzyc”. 

Poprawka nr 26 zmniejsza wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 150 mln zł 

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa drogi ekspresowej S11 – 

obwodnica Jarocina drugi etap – (Witaszyce – Koltlin)”. 

Poprawka nr 27 zwiększa dochody budżetu państwa o 100 mln zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Środki na finansowanie zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń”. 

Poprawka nr 28 zmniejsza wydatki bieżące Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o 1 mln 

zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Dofinansowanie ikonografii 

(fresków) w Cerkwi św. Sofii Mądrości Bożej w Warszawie”. 

Poprawka nr 29 zwiększa dochody budżetu państwa o 50 mln zł z przeznaczeniem 

na dofinansowanie prac na linii kolejowej E65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – 

Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice. 

Poprawka nr 30 zwiększa dochody budżetu państwa o 50 mln zł z przeznaczeniem 

na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała – Kosztowy. 

Poprawka nr 31 zmniejsza rezerwę na zmiany systemowe i niektóre zmiany 

organizacyjne o 3 mln 700 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej 
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„Środki dla Europejskiego Centrum Solidarności, w tym 700 tys. zł z przeznaczeniem na 

uroczystości upamiętniające strajki 1980 r. i powstanie NSZZ Solidarność”. 

Poprawka nr 32 zwiększa dochody budżetu państwa o 29 mln zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa Kampusu Akademii Muzycznej 

w Bydgoszczy”. 

Poprawka nr 33 zwiększa dochody budżetu państwa o 20 mln zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Rewitalizacja terenów po byłych Zakładach 

Chemicznych Zachem w Bydgoszczy i likwidacja składowisk niebezpiecznych”. 

Poprawka nr 34 zwiększa dochody budżetu państwa o 3 mln zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Rewitalizacja przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie nabrzeży Brdy z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego”. 

Poprawka nr 35 zwiększa o 30 mln zł wydatki majątkowe na drogi publiczne krajowe 

z przeznaczeniem na prace projektowe w celu rozbudowy drogi krajowej nr 25 pomiędzy 

Bydgoszczą a Inowrocławiem, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu 

Państwa. Natomiast poprawka nr 39 zwiększa dochody budżetu państwa o 5 mln zł 

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Środki finansowe na dokumentację 

przebudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Inowrocław – Bydgoszcz”. 

Poprawka nr 36 zwiększa dochody budżetu państwa o 8 mln zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy – IV krąg”. 

Poprawka nr 37 zwiększa dochody budżetu państwa o 16 mln 500 tys. zł 

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Rozbudowa Filharmonii 

Pomorskiej w Bydgoszczy”. 

Poprawka nr 38 zwiększa dochody budżetu o 1 mln 500 tys. zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Remont śluz, w tym w Bydgoszczy, na drodze wodnej 

E70: od rzeki Brdy do rzeki Odry”. 

Poprawka nr 40 zwiększa dochody budżetu państwa o 30 mln zł z przeznaczeniem 

na budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń. 

Poprawka nr 41 zwiększa dochody budżetu państwa o 80 mln zł z przeznaczeniem 

na przebudowę drogi krajowej nr 80 w granicach Bydgoszczy. 
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Poprawka nr 42 zwiększa dochody budżetu państwa o 30 mln zł z przeznaczeniem 

na opracowanie dokumentacji technicznej dwóch obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 55 

w miejscowościach Kwidzyn i Malbork. 

Poprawka nr 43 zwiększa dochody budżetu państwa o 10 mln zł z przeznaczeniem na 

program odbudowy pojemności rzeki Liwy – na Nizinie Kwidzyńskiej. 

Poprawka nr 44 zmienia plan finansowy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

zwiększając o 45 mln zł środki na programy społeczne w turystyce, reaktywowanie szkolnych 

kół turystycznych oraz na turystykę dla osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym 

oraz dzieci i młodzieży objętych rehabilitacją. 

Poprawka nr 45 zwiększa dochody budżetu państwa o 100 tys. zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Zakup mobilnej stacji rentgenowskiej 

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach”. 

Poprawka nr 46 zwiększa dochody budżetu państwa o 700 tys. zł z przeznaczeniem na 

utworzenie nowej rezerwy celowej „Zakup stacjonarnej stacji rentgenowskiej 

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach”. 

Poprawka nr 47 zwiększa dochody budżetu państwa o 500 tys. zł, z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Zakup karetki specjalistycznej dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach”. 

Poprawka nr 48 tworzy nową rezerwę celową „Odbudowa pojemności retencyjnej 

zbiornika Słupca”, z kwotą dotacji i subwencji 20 mln zł, kosztem zwiększonych dochodów 

budżetu państwa. 

Poprawka nr 49 tworzy nową rezerwę celową na likwidację barier architektonicznych 

w kościele ojców Franciszkanów w Poznaniu (Kościół św. Franciszka Serafickiego) przy ul. 

Garbary na potrzeby Duszpasterstwa Akademickiego, z kwotą wydatków majątkowych 

300 tys. zł, kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych 

z udziałem środków Unii Europejskiej. 

Poprawka nr 50 dodaje nową rezerwę celową „Renowacja i konserwacja gotyckiej 

Katedry pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu”, z kwotą wydatków 

majątkowych 20 mln zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa 
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Poprawka nr 51 zwiększa o 25 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na budowę południowej obwodnicy Opola z przeprawą przez Odrę, 

kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa. 

Poprawka nr 52 zwiększa o 14 mln zł wydatki bieżące Sądu Najwyższego, kosztem 

wydatków bieżących i wydatków majątkowych Instytutu Pamięci Narodowej oraz jednostek 

podległych temu Instytutowi. 

Poprawka nr 53 zwiększa o 4 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy (A1) – Ostróda 

(S7), kosztem zmniejszenia wydatków bieżących Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Poprawka nr 54 zwiększa o 50 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na budowę drogi krajowej nr 16 na odcinku Nagłady – węzeł Ostróda 

Południe, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa. 

Poprawka nr 55 zwiększa o 30 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na budowę drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz, kosztem 

zwiększonych dochodów budżetu państwa. 

Poprawka nr 56 zwiększa o 2 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na budowę północnowschodniej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi 

krajowej nr 51, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

Poprawka nr 57 zwiększa o 20 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu drogi krajowej nr 51, 

kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa. 

Poprawka nr 58 zwiększa o 6 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na przebudowę drogi krajowej nr 51 na odcinku Smolajny – Kosyń, 

kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa. 

Poprawka nr 59 zwiększa o 3 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na budowę drogi krajowej nr 53 na odcinku Pasym – Jęcznik, kosztem 

zwiększonych dochodów budżetu państwa. 
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Poprawka nr 60 zwiększa o 3 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Szczytna w ciągu drogi krajowej nr 53, kosztem 

zwiększonych dochodów budżetu państwa. 

Poprawka nr 61 zwiększa o 2 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na przebudowę drogi krajowej nr 53 na odcinku Korpele – Szczytno, 

kosztem zmniejszenia wydatków bieżących Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Poprawka nr 62 zwiększa o 20 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na modernizację obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59 i drogi 

krajowej nr 63, kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa. 

Poprawka nr 63 kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, 

dodaje nową rezerwę celową „Realizacja zadań z II etapu Kompleksowego Programu 

Ochrony Przeciwpowodziowej Żuław – w województwie warmińsko-mazurskim”, z kwotą 

wydatków bieżących 30 mln zł. 

Poprawka nr 64 tworzy nową rezerwę celową „Budowa i przebudowa infrastruktury 

na szlaku wodnym Wielkich Jezior Mazurskich”, z kwotą wydatków majątkowych 10 mln zł, 

kosztem zwiększonych dochodów budżetu państwa. 

Poprawka nr 65 tworzy nową rezerwę celową „Dostosowanie infrastruktury Szpitala 

Wojewódzkiego w Elblągu dla potrzeb kardiologii i onkologii”, z kwotą wydatków 

majątkowych 20 mln zł, kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. 

Poprawka nr 66 zwiększa o 5 mln zł wydatki na drogi publiczne krajowe, 

z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Zachodniego 

Drogowego Obejścia Miasta Szczecina (obwodnicy), kosztem zwiększonych dochodów 

budżetu państwa. 

Poprawka nr 67 dodaje nową rezerwę celową „Rozbudowa Teatru Polskiego 

w Szczecinie oraz modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie 

wraz z niezbędną infrastrukturą” z kwotą wydatków majątkowych 15 mln zł, kosztem 

zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 68 dodaje nową rezerwę celową „Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie” z kwotą wydatków majątkowych 10 mln zł, kosztem 

zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 
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Poprawka nr 69 zwiększa dochody budżetu państwa o 131 mln 778 tys. zł 

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Podwyżki dla pracowników 

administracji sądowej w kwocie 300 zł brutto miesięcznie na etat do wynagrodzenia 

zasadniczego”. 

Poprawka nr 70 zwiększa dochody budżetu państwa o 10 mln zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Środki na dokumentację techniczną obwodnicy 

Słubic”. 

Poprawka nr 71 zwiększa o 6 mln zł wydatki bieżące Głównego Urzędu Miar, kosztem 

zmniejszenia wydatków bieżących Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Poprawka nr 72 zwiększa dochody budżetu państwa o 12 mln 200 tys. zł 

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Przebudowa Mostu Tczewskiego – 

etap IIA”. 

Poprawka nr 73 zwiększa o 5 mln zł wydatki majątkowe na drogi publiczne krajowe 

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji węzłów drogowych na drodze ekspresowej S1 

w rejonie Sosnowiec–Klimontów, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu 

Państwa. 

Poprawka nr 74 zwiększa o 10 mln zł wydatki majątkowe na infrastrukturę kolejową 

z przeznaczeniem na dokończenie przebudowy dworca kolejowego Sosnowiec Maczki, 

kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 75 zwiększa o 10 mln zł wydatki majątkowe na infrastrukturę kolejową 

z przeznaczeniem na dokończenie Drogowej Trasy Średnicowej – Wschód w zakresie 

węzłów Janów i Bór, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 76 dodaje nową rezerwę celową przeznaczoną na modernizację szpitala 

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, z kwotą wydatków majątkowych 10 mln zł, kosztem 

zmniejszenia wydatków bieżących Instytutu Pamięci Narodowej. 

Poprawka nr 77 dodaje nową rezerwę celową „Likwidacja składowiska odpadów 

niebezpiecznych w Zgierzu – etap I”, z kwotą wydatków majątkowych 10 mln zł, kosztem 

zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 
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Poprawka nr 78 zwiększa dochody budżetu państwa o 10 mln zł z przeznaczeniem 

na budowę trzech dodatkowych węzłów drogowych na drodze ekspresowej S14 – zachodniej 

obwodnicy Łodzi. 

Poprawka nr 79 zwiększa dochody budżetu państwa o 10 mln zł z przeznaczeniem 

na budowę przeprawy drogowej nad linią kolejową E20 w Kutnie. 

Poprawka nr 80 dodaje nową rezerwę celową „Budowa hospicjów w województwie 

łódzkim”, z kwotą wydatków majątkowych 10 mln zł, kosztem zmniejszenia wydatków 

bieżących Instytutu Pamięci Narodowej. 

Poprawka nr 81 zwiększa dochody budżetu państwa o 10 mln zł z przeznaczeniem 

na budowę obwodnicy Łowicza. 

Poprawka nr 82 zwiększa dochody budżetu o 10 mln zł z przeznaczeniem 

na modernizację wiaduktów drogowych w Łodzi. 

Poprawka nr 83 zwiększa o 10 mln zł wydatki majątkowe na infrastrukturę kolejową 

z przeznaczeniem na budowę tunelu kolejowego w Tomaszowie Mazowieckim, kosztem 

zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 84 zwiększa dochody budżetu państwa o 10 mln zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Termomodernizacja budynków w Łodzi, Pabianicach, 

Zgierzu i Tomaszowie Mazowieckim”. 

Poprawka nr 85 dodaje nową rezerwę celową przeznaczona na rewitalizacja łódzkich 

pomników historii o szczególnej wartości historycznej m. in. pałacu Izraela Poznańskiego 

i zabytkowego kompleksu Karola Scheiblera, z kwotą wydatków majątkowych 10 mln zł, 

kosztem zmniejszenia wydatków bieżących Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Poprawka nr 86 dodaje nową rezerwę celową „Rewitalizacja Teatru Powszechnego 

w Łodzi – Polskie Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji”, z kwotą wydatków 

majątkowych 10 mln zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących Instytutu Pamięci 

Narodowej. 

Poprawka nr 87 zwiększa o 250 mln zł środki budżetu państwa przeznaczone 

na udzielanie pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania 

naprawczego lub ostrożnościowego. 
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Poprawka nr 88 dodaje nową rezerwę celową „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. 

Lutyckiej w Poznaniu w ramach zadania: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią 

kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu”, z kwotą wydatków majątkowych 

20 mln zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Poprawka nr 89 zwiększa dochody budżetu państwa z przeznaczeniem na utworzenie 

nowej rezerwy celowej „Budowa mostu na Warcie w ciągu nowo projektowanej drogi 

powiatowej Luboń – Czapury” z kwotą wydatków majątkowych 40 mln zł. 

Poprawka nr 90 zwiększa dochody budżetu państwa z przeznaczeniem na utworzenie 

nowej rezerwy celowej „Wyposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana 

z Dukli”, z kwotą wydatków majątkowych 40 mln zł. 

Poprawka nr 91 zwiększa dochody budżetu państwa o 30 mln zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa I etapu bytomskiej obwodnicy północ – 

zachód – południe”.  

Poprawka nr 92 zwiększa dochody budżetu państwa o 3 mln zł z przeznaczeniem 

na utworzenie nowej rezerwy celowej „Remont parowozowni i linii kolei wąskotorowej 

Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie oraz utrzymanie połączeń”. 

Poprawka nr 93 zwiększa o 30 mln zł wydatki majątkowe na drogi publiczne krajowe 

z przeznaczeniem na rozbudowę drogi krajowej nr 15 pomiędzy Inowrocławiem a Toruniem, 

kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 94 zwiększa o 20 mln zł wydatki majątkowe na drogi publiczne krajowe 

z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Strzelna i Kruszwicy, kosztem zmniejszenia 

wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 

 


