
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 12 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustawy budżetowej na rok 2021 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. 

ustawy budżetowej na rok 2021, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  a) w art. 1 zmniejsza się limit wydatków organów i jednostek o 738 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 738 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 738 tys. zł, 

c) w załączniku nr 6 w tabeli 3 w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się wynagrodzenia o 622 

tys. zł; 

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

b) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 10.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 2: 

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

działalność, z kwotą dotacji i subwencji 10.000 tys. zł, 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 10.000 tys. zł, 

d) w załączniku nr 8 w tabeli 2 dodaje się część 03 Kancelaria Senatu w brzmieniu: 

 

1 2 3 4 5 6 

03   KANCELARIA SENATU 1 10 000 

 
751 75195 Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do 

sektora finansów publicznych 2 10 000 
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3)  a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 3.000 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 2.000 tys. zł oraz 

wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł, 

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

dodaje się poz. … – Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez 

Europejskie Centrum Solidarności, z kwotą dotacji i subwencji 3.000 tys. zł; 

4)  a) w art. 1 zmniejsza się limit wydatków organów i jednostek o 3.300 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

– 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 3.300 tys. zł, 

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

w poz. 36 – Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych 

oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu 

Państwa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.300 

tys. zł; 

5)  a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 30.000 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 30.000 tys. zł, 

– w części 83 Rezerwy celowe: 

– – w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w poz. 36 – Środki na 

realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych 

programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, 
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zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 50.000 tys. zł; 

– – w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. ... – 

Dofinansowanie zadań w zakresie dotyczącym epidemiologii 

i zwalczania chorób zakaźnych, z kwotą dotacji i subwencji 80.000 

tys. zł; 

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

państwa 2.500.000 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 wpłat z zysku Narodowego Banku Polskiego 

o 2.500.000 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 2.500.000 tys. zł; 

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

państwa o 300.000 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 300.000 tys. zł, 

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

ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Zakup usługi dostępu do Internetu oraz 

pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, z kwotą 

dotacji i subwencji 300.000 tys. zł; 

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

państwa o 1.950.000 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 1.950.000 

tys. zł, 

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

działalność, dodaje się poz. ... – Dofinansowanie leczenia chorób 

nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego, z kwotą dotacji 

i subwencji 1.950.000 tys. zł; 

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

państwa o 4.000.000 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 4.000.000 

tys. zł, 

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

działalność, dodaje się poz. ... – Finansowanie w okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatków do wynagrodzenia 

dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne 

osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, z kwotą dotacji i subwencji 4.000.000 tys. zł; 

10)  w art. 8: 

a) w ust. 1 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 4, 

b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 3”; 

11)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 10.000 tys. zł, 
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– w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, 

dodaje się poz. … – Środki na pomoc dla organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez 

władzę Białorusi, z kwotą dotacji i subwencji 10.000 tys. zł; 

12)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na 

rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 

o 100.000 tys. zł, 

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

się poz. ... – Dofinansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego 

wszystkich szczebli na zakup sprzętu i wyposażenia w walce z COVID-19, 

z kwotą wydatków majątkowych 100.000 tys. zł; 

13)  w załączniku nr 2: 

a) w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – Obsługa 

zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na 

rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 

o 100.000 tys. zł, 

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

się poz. ... – Dofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wszystkich 

szczebli w walce z COVID-19, z kwotą wydatków bieżących jednostek 

budżetowych 100.000 tys. zł; 

14)  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 100.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
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pozaustrojowego (in vitro), z kwotą wydatków bieżących jednostek 

budżetowych 100.000 tys. zł; 

15)  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 95.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych po 20 latach społecznej służby, z kwotą świadczeń na rzecz osób 

fizycznych 95.000 tys. zł; 

16)  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 22.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Utworzenie programu wieloletniego „Funkcjonowanie kół 

gospodyń wiejskich”, z kwotą dotacji i subwencji 22.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) 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 wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 30.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym 

przemocy w rodzinie, z kwotą dotacji i subwencji 30.000 tys. zł; 

18)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: 
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a) w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w poz. 56 – Rezerwa na zmiany 

systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania, zmniejsza się 

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 200.000 tys. zł, 

b) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się: 

– poz. … – Środki na lecznictwo związane z powikłaniami po COVID-19, 

z kwotą dotacji i subwencji 120.000 tys. zł, 

– poz. … – Środki na psychiatrię dziecięcą, z kwotą dotacji i subwencji 80.000 

tys. zł; 

19)  w załączniku nr 10 w tabeli 12 w kol. 1 wyrazy „Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Edukacji i Nauki”; 

20)  w załączniku nr 10 w tabeli 31 w kol. 1 wyrazy „Ministerstwo Edukacji 

Narodowej” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Edukacji i Nauki”; 

21)  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 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Budowa oczyszczalni ścieków w gminie 

Przemęt, z kwotą dotacji i subwencji 15.000 tys. zł; 

22)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 5.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 5.000 tys. zł, 

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

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa 
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się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 5.000 tys. zł; 

23)  a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 15.000 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 15.000 tys. zł, 

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

dodaje się poz. … – Dofinansowanie przebudowy ul. Szafera w Szczecinie – 

połączenie z ul. Taczaka – II i III etap, z kwotą wydatków majątkowych 

15.000 tys. zł; 

24)  a) w art. 1 zwiększa się limit wydatków organów i jednostek o 30.000 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 30.000 tys. zł, 

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

dodaje się poz. ... – Dofinansowanie utworzenia na terenie dawnej świetlicy 

stoczniowej w Szczecinie „Ośrodka Stocznia – Wolność i Solidarność”, 

z kwotą wydatków majątkowych 30.000 tys. zł; 

25)  w załączniku nr 2: 

a) w części 29 Obrona Narodowa w rozdziale 75206 – Wojska Obrony 

Terytorialnej zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 30.000 

tys. zł, 

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

dodaje się poz. ... – Budowa przejazdu nad torami kolejowymi przy 

ul. Pomorskiej w Szczecinie, z kwotą wydatków majątkowych 30.000 tys. zł; 

26)  w załączniku nr 2: 
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a) w części 29 Obrona Narodowa w rozdziale 75206 – Wojska Obrony 

Terytorialnej 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 przejazdu nad torami kolejowymi przy 

ul. Jagiellońskiej w Szczecinie, z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł; 

27)  w załączniku nr 2: 

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

wydatki majątkowe o 7.000 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 7.000 

tys. zł; 

28)  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. ... – Przygotowanie dokumentacji projektowej Zachodniego 

Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z przeprawą Police-Święta, z kwotą 

wydatków majątkowych 30.000 tys. zł; 

29)  w załączniku nr 2: 

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

w poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł, 
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b) w części 85/28 Województwo Warmińsko-Mazurskie w rozdziale 92120 – 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się dotacje i subwencje 

o 2.000 tys. zł; 

30)  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 997 

tys. zł, 

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

ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Budowa własnego ujęcia i uzdatniania 

wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA we 

Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32, z kwotą wydatków majątkowych 997 tys. zł; 

31)  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 6.500 

tys. zł, 

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

ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Zmniejszenie emisji CO2 przez poprawę 

efektywności energetycznej w zabytkowym budynku Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8, z kwotą dotacji 

i subwencji 6.500 tys. zł; 

32)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 1.800 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 1.800 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału 
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Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32, z kwotą 

wydatków majątkowych 1.800 tys. zł; 

33)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 15.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 15.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Przebudowa mostu w Tczewie, z kwotą dotacji 

i subwencji 15.000 tys. zł; 

34)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, 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. … – Budowa zbiornika retencyjnego w Elblągu, z kwotą 

dotacji i subwencji 10.000 tys. zł; 

35)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 3.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 3.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz 

z oczyszczalnią ścieków w gminie Rychliki, z kwotą dotacji i subwencji 

3.000 tys. zł; 
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36)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 1.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, 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. … – Rozbudowa i przebudowa Szkoły podstawowej 

w Nowym Grodzicznie wraz z budową pełnowymiarowej Hali Sportowej 

z galerią i zapleczem sanitarno-szatniowym, z kwotą dotacji i subwencji 

1.000 tys. zł; 

37)  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 10.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Skomunikowanie terenów inwestycyjnych obszaru 

„Terkawka” w Elblągu, z kwotą dotacji i subwencji 10.000 tys. zł; 

38)  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 15.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Elbląga – drugi etap, 
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z kwotą wydatków majątkowych 15.000 tys. zł; 

39)  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 15.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa skrzydła na potrzeby szpitalnego klinicznego 

oddziału ratunkowego wraz z oddziałem ortopedycznym przy Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, z kwotą dotacji i subwencji 15.000 

tys. zł; 

40)  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. … – Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogowo – 

kolejowego drogi wojewódzkiej nr 536 z linią kolejową E–65 przy 

ul. Grunwaldzkiej i ul. Wyszyńskiego w Iławie, z kwotą dotacji i subwencji 

5.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) w poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 3.000 tys. zł, 
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b) dodaje się poz. … – Przebudowa falochronu we Fromborku nad Zalewem 

Wiślanym, z kwotą wydatków majątkowych 3.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

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

się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł, 

b) w części 83 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; 

43)  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 20.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu, 

z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) 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 wydatki bieżące 

jednostek budżetowych o 8.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa obwodnicy miasta Ełk, od ul. Matejki do 

ul. Dąbrowskiego, wraz z budową mostu przez rzekę Ełk, z kwotą dotacji 

i subwencji 8.000 tys. zł; 
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45)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe: 

a) 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 7.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Środki na dofinansowanie przez marszałka województwa 

budowy domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci, 

z kwotą dotacji i subwencji 7.000 tys. zł; 

46)  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 15.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa łącznika pomiędzy drogą ekspresową S1 i DK 94, 

z kwotą wydatków majątkowych 15.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) w poz. 36 – Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz 

innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 15.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa węzła w ciągu drogi ekspresowej S1 – I etap, 

z kwotą wydatków majątkowych 15.000 tys. zł; 

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

państwa o 60.000 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 60.000 tys. zł, 

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

ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Rozbudowa ul. Strykowskiej w Łodzi – 

dojazd do węzła Stryków na autostradzie A2, z kwotą dotacji i subwencji 60.000 

tys. zł; 

49)  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 wpłat z zysku Narodowego Banku Polskiego 

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. … – Rozbudowa węzła Teofilów na drodze 

ekspresowej S14 o relację w kierunku Łodzi, z kwotą wydatków majątkowych 

30.000 tys. zł; 

50)  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. … – Remont nieczynnego torowiska 

tramwajowego Łódź – Konstantynów Łódzki, z kwotą dotacji i subwencji 

20.000 tys. zł; 
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51)  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. … – Rezerwa na dofinansowanie remontu 

zabytkowych budynków mieszkalnych w Łodzi, z kwotą dotacji i subwencji 

20.000 tys. zł; 

52)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 7.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 7.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Budowa obwodnicy Nowosolna – prace przygotowawcze 

i projektowe, z kwotą dotacji i subwencji 7.000 tys. zł; 

53)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 6.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 6.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Remont nieczynnego torowiska tramwajowego na 

ul. Zgierskiej w Łodzi, z kwotą dotacji i subwencji 6.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 
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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 10.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Wykup gruntów na obwodnicę Brzezin (przebieg 

południowy), z kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł; 

55)  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 15.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskie 

Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej w Łodzi, z kwotą 

dotacji i subwencji 15.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) w poz. 36 – Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz 

innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.200 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie 

inwestycyjne „Zielona Kopalnia”, z kwotą wydatków majątkowych 1.200 

tys. zł; 

57)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 20.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 
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o 20.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Budowa łącznika od obwodnicy północnej do miasta 

Kędzierzyn-Koźle, z kwotą dotacji i subwencji 20.000 tys. zł; 

58)  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 20.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 

w Prószkowie, z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) w poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 15.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Przebudowa wałów przeciwpowodziowych oraz kanału ulgi 

w Powiecie Krapkowickim, z kwotą wydatków majątkowych 15.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) w poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Renowacja kościoła ewangelicko-augsburskiego 

w Kluczborku, z kwotą dotacji i subwencji 2.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 
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a) 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 25.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa łącznika w Gorzowie Śląskim na drodze 

wojewódzkiej nr 487 z węzłem na DK 42 oraz DK 45, z kwotą wydatków 

majątkowych 25.000 tys. zł; 

62)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: 

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

w poz. 36 – Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz 

innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł, 

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

się poz. … – Zakup wyposażenia Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, 

z kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł; 

63)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 30.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 30.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Budowa obwodnicy Drezdenka od drogi wojewódzkiej 

nr 156/160/164 do drogi wojewódzkiej nr 158, z kwotą dotacji i subwencji 

30.000 tys. zł; 

64)  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, 
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a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej, zmniejsza się 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 30.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa obwodnicy Kargowej w ciągu DK 32 – I etap, 

z kwotą wydatków majątkowych 30.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) w poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Remont i modernizacja szpitala miejskiego w Szprotawie, 

z kwotą dotacji i subwencji 10.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) w poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 30.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej 

Górze, z kwotą dotacji i subwencji 30.000 tys. zł; 

67)  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 30.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa mostu na Odrze w miejscowości Kostrzyn – I etap, 

z kwotą wydatków majątkowych 30.000 tys. zł; 

68)  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, 
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w tym nowe zadania, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 20.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa obwodnicy Nowej Soli – III etap, z kwotą dotacji 

i subwencji 20.000 tys. zł; 

69)  w załączniku nr 8 w tabeli 2 część 32 otrzymuje brzmienie:  

 

1 2 3 4 5 6 

32   ROLNICTWO 1 580 196 
 010 01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 2 24 580 
  01026 Instytucje ubezpieczeniowe 3 400 000 

  
01080 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 

Badawczy 4 15 106 

  
01095 Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby 

rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-
zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki 5 59 747 

  
01095 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 

Państwowy Instytut Badawczy 6 5 421 

  
01095 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut 

Badawczy 7 11 947 
  01095 Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 8 13 858 

  
01095 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy 9 9 278 

  
01095 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 

Badawczy 10 150 
  01095 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy 11 16 467 
  01095 Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy 12 16 106 

  
01095 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – 

Państwowy Instytut Badawczy 13 1 550 

  
01095 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy 

Instytut Badawczy 14 1 444 
 801 80195 Stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego 15 542 
 921 92114 Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 16 4 000 

 

70)  a) w art. 29 dodaje się pkt 42 w brzmieniu: 

„42) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 – w tabeli 42;”, 

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

ogólne i celowe: 

– 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 dotacje i subwencje o 57.000 

tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.000 tys. zł, 

– dodaje się poz … – Środki na realizację programu wieloletniego „Senior+”, 

z kwotą dotacji i subwencji 57.000 tys. zł oraz kwotą wydatków bieżących 
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jednostek budżetowych 3.000 tys. zł, 

c) w załączniku nr 10 dodaje się tabelę 42 w brzmieniu: 

 
w tys. zł 

Część 

Nazwa programu 

zadania/podzadania/działania 
Cel programu 

Miernik 

Termin 

realizacji 

Koszty całkowite programu 

(wszystkie źródła) 

Nakłady do poniesienia po 2020 r. 

z budżetu państwa 

Nazwa 

Wartość 

Ogółem 

W ramach 
zadania/ 

podzadania/ 

działania 

Ogółem 2021 r. 2022 r. 2023 r. 
Jednostka 

koordynująca/ 

realizująca 

Bazowa 
Docelowa 

2021 r. 2022 r. 2023 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 

Podstawa prawna: uchwała Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                60 000   

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

 

Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna 

 

Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się 

Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się 

83                                          
Ministerstwo 

Rodziny i Polityki 

Społecznej, 
Wojewodowie 

 

Program:                                       
„Program wieloletni 

„Senior+” na lata 2021-
2025” 

Celem strategicznym 
Programu jest zwiększenie 

aktywnego uczestnictwa 
seniorów w życiu 
społecznym, poprzez 

dofinansowanie rozbudowy 
infrastruktury ośrodków 
wsparcia w środowisku 

lokalnym oraz zwiększenie 
miejsc w ośrodkach 
wsparcia „Senior+”, tj. 
wsparcie działań jednostek 

samorządu w rozwoju na 
ich terenie sieci Dziennych 
Domów „Senior+” i Klubów 

„Senior+” 

Liczba 
zrealizowanych 
zadań publicznych 

dofinansowanych 
w ramach 
Programu 

(2020) 

800 
875 950 1 025 2021-2025 300 000 300 000 300 000 60 000 60 000 60 000 

 

71)  a) w art. 29 dodaje się pkt 43 w brzmieniu: 

„43) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–

2030 – w tabeli 43;”, 

b) w załączniku nr 10 dodaje się tabelę 43 w brzmieniu: 

 
w tys. zł 

Część 

Nazwa programu 
zadania/podzadania/działania 

Cel programu 

Miernik 

Termin 
realizacji 

Koszty całkowite programu 

(wszystkie źródła) 

Nakłady do poniesienia po 2020 r. 

z budżetu państwa 

Nazwa 

Wartość 

Ogółem 

W ramach 
zadania/ 

podzadania
/działania 

Ogółem 2021 r. 2022 r. 2023 r. Jednostka 

koordynująca/ 
realizująca 

Bazowa 
Docelowa 

2021 r. 2022 r. 2023 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 

Podstawa prawna:  uchwała  Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku                                                                                                                                                                                                                                                        11 400   

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie 

 

Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych  

 

Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 

Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej  

43 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

 

Program: 
"Program integracji 

społecznej i obywatelskiej 
Romów w Polsce na lata 
2021-2030" 

Zwiększenie 

integracji 
społeczności 
romskiej w Polsce 

poprzez działania 
w obszarze edukacji, 
poprawy sytuacji 

mieszkaniowej i 
integracji 

Liczba Romów 

uczestniczących 
w "Programie integracji 
społecznej i obywatelskiej  

Romów w Polsce na lata 
2021-2030" w stosunku do 
liczby osób deklarujących 

przynależność do romskiej 
mniejszości etnicznej (w %) 

75 50 50 50 2021-2030 114 000 7 000 7 000 700 700 700 

83 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

 

         100 000 100 000 10 000 10 000 10 000 

30                              
Ministerstwo 

Edukacji  
i Nauki  

         7 000 7 000 700 700 700 
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72)  a) w art. 29 dodaje się pkt 44 w brzmieniu: 

„44) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 

w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) 

w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – w tabeli 44.”, 

b) w załączniku nr 2: 

– w części 46 Zdrowie w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększa 

się dotacje i subwencje o 39.030 tys. zł, 

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

w poz. 64 – Środki na zadania w obszarze zdrowia, zmniejsza się wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 39.030 tys. zł, 

c) w załączniku nr 10 dodaje się tabelę 44 w brzmieniu: 

 
w tys. zł 

Część 

Nazwa programu 

zadania/podzadania/działania 
Cel programu 

Miernik 

Termin 

realizacji 

Koszty całkowite 
programu (wszystkie 

źródła) 
Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa 

Nazwa 

Wartość 

Ogółem 

W ramach 

zadania/ 
podzadania/

działania 

Ogółem 2021 r. 2022 r. 2023 r. Jednostka 
koordynująca/ 

realizująca 

Bazowa 
Docelowa 

2021 r. 2022 r. 2023 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym 

Podstawa prawna: uchwała Nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. 

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku 
 

39 030 
  

Funkcja 20. Zdrowie 

  

Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne 

  

Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne 

Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego 

46. 
Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

  

Program: 
„Program wymiany 48 

silników i 19 przekładni 
głównych w latach 2021–
2025 w śmigłowcach 

Śmigłowcowej Służby 
Ratownictwa Medycznego 
(HEMS) w Lotniczym 

Pogotowiu Ratunkowym” 

Utrzymanie 
dostępności do 

świadczeń opieki 
zdrowotnej 
udzielanych przez 

lotnicze zespoły 
ratownictwa 
medycznego przez 

wymianę 48 
silników i 19 
przekładni 

głównych w 
śmigłowcach 
Lotniczego 

Pogotowia 
Ratunkowego 

Liczba 
zakupionych 

elementów 

- 12 23 15 2021-2025 216 550 216 550 216 550 39 030 80 190 50 430 

 

73)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 20.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 20.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Budowa DK 25 Ostrów Wielkopolski – Kalisz, 
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autostrada A2 wraz z obwodnicą Kalisza – I etap, z kwotą wydatków 

majątkowych 20.000 tys. zł; 

74)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 11.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 11.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Budowa drogi ekspresowej S11 – obwodnica Pleszewa, 

z kwotą wydatków majątkowych 11.000 tys. zł; 

75)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 24.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 24.000 tys. zł, 

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

dodaje się poz. … – Budowa drogi ekspresowej S25 – połączenie 

aglomeracyjne Ostrów Wielkopolski – Kalisz, dokończenie obwodnicy 

Nowych Skalmierzyc, z kwotą wydatków majątkowych 24.000 tys. zł; 

76)  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 15.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa drogi ekspresowej S11 – obwodnica Jarocina – 

II etap, z kwotą wydatków majątkowych 15.000 tys. zł; 
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77)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 6.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 6.000 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 5.000 tys. zł, 

– – dodaje się poz. … – Budowa północnego odcinka ramy komunikacyjnej 

w Ostrowie Wielkopolskim, II etap, z kwotą wydatków majątkowych 

11.000 tys. zł; 

78)  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. ... – Budowa drogi ekspresowej S12 od węzła Sieradz do 

zachodniej granicy Polski, z kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł. 

79)  w załączniku nr 2: 

a) w części 37 Sprawiedliwość w rozdziale 73014 – Działalność dydaktyczna 

i badawcza, zmniejsza się dotacje i subwencje o 8.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe: 

– w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Adaptacja 

budynku przy ul. Czarnej w Sosnowcu na potrzeby prokuratury, z kwotą 
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dotacji i subwencji 4.000 tys. zł, 

– w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. … – 

Restrukturyzacja i modernizacja Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpital 

Miejski im. Jana Pawła II, celem poprawy dostępności do specjalistycznych 

usług medycznych, z kwotą dotacji i subwencji 4.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) w poz. 36 – Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz 

innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Remont zabytków w Świdnicy, z kwotą dotacji i subwencji 

5.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) w poz. 36 – Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz 

innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, 

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

b) dodaje się poz. … – Budowa obwodnicy Dzierżoniowa, z kwotą dotacji 

i subwencji 7.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) 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 25.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa łącznika w aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem 

drogi ekspresowej S3 w Bolkowie, z kwotą dotacji i subwencji 25.000 tys. zł; 

83)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 20.000 tys. zł, 
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b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 20.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Budowa 100 km rurociągu gazowego wokół jezior 

raduńskich, Gmina Stężyca, z kwotą dotacji i subwencji 20.000 tys. zł; 

84)  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 30.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Wykonanie przejazdu bezkolizyjnego i likwidacja dwóch 

przejazdów kolejowych w Kartuzach przy ul. Gdańskiej, z kwotą dotacji 

i subwencji 30.000 tys. zł; 

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

ogólne i celowe: 

a) 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 10.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa łącznika węzła Żukowo (Glincz) – Obwodnica 

Metropolitarna Trójmiasta z drogą wojewódzką nr 211 (Borkowo), z kwotą 

dotacji i subwencji 10.000 tys. zł; 

86)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 
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– w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa budżetowa 

Rady Ministrów, 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. … – Dofinansowanie przebudowy ul. Polnej w Bielsku-

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

87)  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 13.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową 

obiektu mostowego nad LK nr 139 w Bielsku-Białej, z kwotą dotacji i subwencji 

13.000 tys. zł; 

88)  w załączniku nr 2: 

a) w części 21 Gospodarka morska w rozdziale 60043, zwiększa się wydatki 

majątkowe o 20.000 tys. zł, 

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

w poz. 36 – Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz 

innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, 

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. zł; 

89)  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 dotacje i subwencje o 40.000 
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tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Rozbudowa DK 5 Inowrocław – Bydgoszcz oraz DK 15 

Inowrocław – Toruń, prace przygotowawcze, z kwotą wydatków majątkowych 

40.000 tys. zł; 

90)  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 20.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa obwodnic Kruszwicy oraz Strzelna, z kwotą dotacji 

i subwencji 20.000 tys. zł; 

91)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 15.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 15.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Dofinansowanie budowy ambulatorium dla 

Wielkopolskiego Centrum Onkologii, z kwotą dotacji i subwencji 15.000 

tys. zł; 

92)  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 30.000 

tys. zł, 
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b) dodaje się poz. … – Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 

im. Józefa Strusia w Poznaniu – budowa budynku szpitalnego wraz 

z utworzeniem oddziałów: geriatrycznego, rehabilitacji neurologicznej, 

rehabilitacji kardiologicznej oraz chirurgii naczyniowej, z kwotą dotacji 

i subwencji 30.000 tys. zł; 

93)  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 20.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, 

z kwotą dotacji i subwencji 20.000 tys. zł; 

94)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 5.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 5.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile, II etap, z kwotą 

dotacji i subwencji 5.000 tys. zł; 

95)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 10.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, 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 zabytkowej parowozowni w Pile, z kwotą 

dotacji i subwencji 10.000 tys. zł; 
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96)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 7.000 tys. zł, 

b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 7.000 tys. zł,  

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

dodaje się poz. … – Budowa przejścia podziemnego w Pile, z kwotą dotacji 

i subwencji 7.000 tys. zł; 

97)  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 dotacje i subwencje o 10.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Rozwój infrastruktury i węzła innowacji cyfrowych (DIH) 

na rzecz wzmocnienia gospodarki i przemysłu 4.0.HPC4POLAND, z kwotą 

dotacji i subwencji 10.000 tys. zł; 

98)  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 dotacje i subwencje o 30.000 

tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Program rozwoju ścieżek rowerowych wzdłuż dróg 

wojewódzkich w Wielkopolsce, z kwotą dotacji i subwencji 30.000 tys. zł; 

99)  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, 
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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 10.000 tys. zł, 

b) dodaje się poz. … – Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu LK nr 139 

łączącego centrum przesiadkowe Stare Tychy i dworzec PKP Tychy ze strefą 

usługowo-mieszkalną oraz strefą biznesu z kwotą wydatków majątkowych 

10.000 tys. zł; 

100)  w załączniku nr 2:  

a) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 90025 – Działalność Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwiększa się dotacje i subwencje 

o 60.000 tys. zł,  

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

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 60.000 tys. zł; 

101)  w załączniku nr 2:  

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

się wydatki majątkowe o 40.000 tys. zł,  

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

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 40.000 tys. zł; 

102)  w załączniku nr 2: 

a) w części 27 Informatyzacja w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych 

i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się dotacje i subwencje 

o 23.000 tys. zł, 

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 
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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 23.000 tys. zł; 

103)  w załączniku nr 2: 

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

się wydatki majątkowe o 12.000 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 12.000 

tys. zł; 

104)  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; 

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

państwa o 250.000 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 250.000 tys. zł, 

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

ogólne i celowe, dodaje się poz. … – „Fundusz rekompensat dla rolników 

i producentów rolnych”, z kwotą dotacji i subwencji 250.000 tys. zł; 

106)  a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu 
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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. … – Rozbudowa DK 16/55 na odcinku od 

ul. Droga Łąkowa do ul. Paderewskiego w Grudziądzu, z kwotą wydatków 

majątkowych 20.000 tys. zł; 

107)  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 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Budowa estakady na DK 94 w Olkuszu, od 

skrzyżowania ul. Rabsztyńskiej i ul. Kościuszki do skrzyżowania 

z  ul. Mickiewicza i drogą wojewódzką nr 791, z kwotą wydatków majątkowych 

15.000 tys. zł; 

108)  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 

krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł; 

109)  a) w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 25.000 tys. zł, 
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b) w załączniku nr 2: 

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

Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych 

o 25.000 tys. zł, 

– w części 83 w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje się poz. … 

– Dokończenie budowy wewnętrznej obwodnicy Suwałk na odcinku od 

ul. Sejneńskiej do ul. Wylotowej, z kwotą wydatków majątkowych 25.000 

tys. zł. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 Tomasz GRODZKI 



UZASADNIENIE 

Senat, po rozpatrzeniu w dniu 12 stycznia 2021 r. ustawy budżetowej na rok 2021, 

postanowił wprowadzić do jej tekstu 109 poprawek. 

Biorąc pod uwagę negatywne skutki epidemii COVID-19 , które wraz z upływem czasu 

pogłębiają się i dotykają coraz większej grupy podmiotów, trudną sytuację służby zdrowia, 

oświaty, w szczególności związaną ze zdalnym nauczaniem i dostępem do Internetu, 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym w zakresie inwestycji lokalnych, a także 

nieuzasadnione uszczuplenie przez Sejm środków poszczególnych instytucji państwowych, 

utrudniające wykonywanie przez nie zadań, Senat zdecydował o wprowadzeniu poprawek 

zwiększających w tym zakresie środki finansowe z budżetu państwa kosztem innych tytułów 

wydatkowych (środków na inne zadania), zwiększonych wpływów z podatku od towarów 

i usług lub zwiększonych dochodów z wpłat z zysku Narodowego Banku Polskiego. 

W ocenie Senatu dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług oraz zysk 

Narodowego Banku Polskiego przewidziane w 2021 r. zostały niedoszacowane. Inwestycje 

lokalne są natomiast jednym z warunków pobudzenia gospodarki. Nakłady na nie poniesione 

przełożą się na lepszą kondycję finansów publicznych oraz wspomogą rozwój społeczności 

lokalnych. Uchwalając niżej omówione poprawki, Senat kierował się zasadą 

zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnością za stan finansów publicznych oraz 

racjonalnością wydatkowania środków publicznych. 

Poprawki nr 1 i 2 zwiększają wydatki bieżące Kancelarii Senatu o 738 tys. zł, kosztem 

wydatków bieżących Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz zapewniają Senatowi środki 

na realizację zadań związanych z Polonią i Polakami za granicą w wysokości 10 mln zł, 

kosztem ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 3 tworzy rezerwę celową „Środki na dofinansowanie zadań 

realizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności”, z kwotą dotacji i subwencji 3 mln 

zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków bieżących i wydatków majątkowych 

Kancelarii Prezydenta RP. 

Poprawka nr 4 zwiększa wydatki bieżące Rzecznika Praw Obywatelskich o 3 mln 300 

tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 745 tys. zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę 

rezerwy celowej „Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych 

programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa”. 
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Poprawka nr 5 tworzy rezerwę celową „Dofinansowanie zadań w zakresie dotyczącym 

epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych”, z kwotą dotacji i subwencji 80 mln zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej „Środki na realizację programów 

poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami 

Skarbu Państwa” o 50 mln zł i środków na wydatki bieżące Instytutu Pamięci Narodowej 

o 30 mln zł. 

Poprawka nr 6 zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego o 2 mld 500 mln zł, kosztem zwiększonych wpłat z zysku Narodowego Banku 

Polskiego. 

Poprawka nr 7 tworzy rezerwę celową „Zakup usługi dostępu do Internetu oraz 

pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów”, z kwotą dotacji 

i subwencji 300 mln zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu z podatku od 

towarów i usług. 

Poprawka nr 8 tworzy rezerwę celową „Dofinansowanie leczenia chorób 

nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego”, z kwotą dotacji i subwencji 1 mld 

950 mln zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu z podatku od towarów 

i usług. 

Poprawka nr 9 tworzy rezerwę celową „Finansowanie w okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatków do wynagrodzenia dla pracowników 

podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne osobom chorym na COVID-

19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2”, z kwotą dotacji 

i subwencji 4 mld, kosztem zwiększonych o tę kwotę dochodów budżetu z podatku od 

towarów i usług. 

Poprawka nr 10 eliminuje przepis upoważniający Ministra Finansów do przekazania, 

na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii 

i telewizji skarbowych papierów wartościowych, jako rekompensaty z tytułu utraconych 

w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych. 

Poprawka nr 11 tworzy rezerwę celową „Środki na pomoc dla organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez 

władzę Białorusi”, z kwotą dotacji i subwencji 10 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę 

ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 
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Poprawka nr 12 tworzy rezerwę celową „Dofinansowanie Państwowego Ratownictwa 

Medycznego wszystkich szczebli na zakup sprzętu i wyposażenia w walce z COVID-19”, 

z kwotą wydatków majątkowych 100 mln zł, kosztem obniżenia o tę kwotę wydatków na 

obsługę długu Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 13 tworzy rezerwę celową „Dofinansowanie Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej wszystkich szczebli w walce z COVID-19”, z kwotą wydatków bieżących 100 mln 

zł, kosztem obniżenia o tę kwotę wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 14 tworzy rezerwę celową „Program leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), z kwotą wydatków bieżących 100 mln zł, kosztem 

rezerwy celowej „Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym 

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

publicznych”. 

Poprawka nr 15 zmierza do utworzenia rezerwy celowej „Dodatki do emerytur dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 20 latach społecznej służby”, z kwotą 

świadczeń na rzecz osób fizycznych 95 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy 

celowej na dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, na odbudowę 

dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych.  

Poprawka nr 16 tworzy rezerwę celową „Utworzenie programu wieloletniego 

„Funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich””, z kwotą dotacji i subwencji 22 mln zł, kosztem 

rezerwy celowej „Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym 

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

publicznych”. 

Poprawka nr 17 tworzy rezerwę celową „Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, 

w tym przemocy w rodzinie”, z kwotą dotacji i subwencji 30 mln zł, kosztem rezerwy 

celowej „Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków 

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

publicznych”. 

Poprawka nr 18 tworzy rezerwę celową „Środki na lecznictwo związane 

z powikłaniami po COVID-19”, z kwotą dotacji i subwencji 120 mln zł, oraz rezerwę celową 

„Środki na psychiatrię dziecięcą”, z kwotą dotacji i subwencji 80 mln zł, kosztem „Rezerwy 

na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania”. 
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Poprawki nr 19 i 20 dostosowują terminologię ustawy do struktury Rady Ministrów. 

Poprawka nr 21 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa oczyszczalni 

ścieków w gminie Przemęt”, z kwotą dotacji i subwencji 15 mln zł, kosztem zwiększenia o tę 

kwotę dochodów budżetu z podatku od towarów i usług. 

Poprawka nr 22 zmierza do zwiększenia wydatków bieżących Państwowej Inspekcji 

Pracy o 5 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady 

Ministrów. 

Poprawka nr 23 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Dofinansowanie 

przebudowy ul. Szafera w Szczecinie – połączenie z ul. Taczaka – II i III etap”, z kwotą 

wydatków majątkowych 15 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków bieżących 

Kancelarii Prezydenta RP. 

Poprawka nr 24 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Dofinansowanie 

utworzenia na terenie dawnej świetlicy stoczniowej w Szczecinie „Ośrodka Stocznia – 

Wolność i Solidarność””, z kwotą wydatków majątkowych 30 mln zł, kosztem zmniejszenia 

o tę kwotę wydatków bieżących Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Poprawka nr 25 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa przejazdu 

nad torami kolejowymi przy ul. Pomorskiej w Szczecinie”, z kwotą wydatków majątkowych 

30 mln zł,  kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków bieżących przewidzianych dla Wojsk 

Obrony Terytorialnej. 

Poprawka nr 26 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa przejazdu 

nad torami kolejowymi przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie”, z kwotą wydatków 

majątkowych 20 mln zł,  kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków bieżących 

przewidzianych dla Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Poprawka nr 27 zmierza do zwiększenia wydatków majątkowych na drogi publiczne 

krajowe o 7 mln zł, z przeznaczeniem na przebudowę układu komunikacyjnego na DK 13 – 

budowa ronda na granicy Szczecina i gminy Kołbaskowo, kosztem zmniejszenia o tę kwotę 

rezerwy celowej na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 28 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Przygotowanie 

dokumentacji projektowej Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz 
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z przeprawą Police-Święta”, z kwotą wydatków majątkowych 30 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 29 zmierza do zwiększenia dotacji i subwencji dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na ochronę zabytków i opiekę  nad zabytkami o 2 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę wydatków bieżących z rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne 

Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 30 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa własnego 

ujęcia i uzdatniania wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”, z kwotą wydatków majątkowych 997 tys. zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 31 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Zmniejszenie emisji 

CO2 przez poprawę efektywności energetycznej w zabytkowym budynku Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8”, z kwotą dotacji 

i subwencji 6 mln 500 tys. zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków na obsługę długu 

Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 32 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Nadbudowa budynku 

na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”, 

z kwotą wydatków majątkowych 1 mln 800 tys. zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej 

rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 33 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Przebudowa mostu 

w Tczewie”, z kwotą dotacji i subwencji 15 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej 

rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 34 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa zbiornika 

retencyjnego w Elblągu”, z kwotą dotacji i subwencji 10 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę 

kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 35 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa sieci 

wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Rychliki”, 

z kwotą dotacji i subwencji 3 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy 

budżetowej Rady Ministrów. 
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Poprawka nr 36 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Rozbudowa 

i przebudowa Szkoły podstawowej w Nowym Grodzicznie wraz z budową pełnowymiarowej 

Hali Sportowej z galerią i zapleczem sanitarno-szatniowym”, z kwotą dotacji i subwencji 

1 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 37 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Skomunikowanie 

terenów inwestycyjnych obszaru „Terkawka” w Elblągu”, z kwotą dotacji i subwencji 10 mln 

zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację projektów 

współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków 

pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 38 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Elbląga – II etap”, z kwotą wydatków majątkowych 15 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację projektów współfinansowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 39 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa skrzydła na 

potrzeby szpitalnego klinicznego oddziału ratunkowego wraz z oddziałem ortopedycznym 

przy wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Olsztynie”, z kwotą dotacji i subwencji 

15 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację projektów 

współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków 

pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 40 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa 

bezkolizyjnego skrzyżowania drogowo – kolejowego drogi wojewódzkiej nr 536 z linią 

kolejową E-65 przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Wyszyńskiego w Iławie”, z kwotą dotacji 

i subwencji 5 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację 

projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze 

środków pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 41 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Przebudowa 

Falochronu we Fromborku nad Zalewem Wiślanym”, z kwotą wydatków majątkowych 

3 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne 

Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 42 zmierza do zwiększenia wydatków majątkowych na drogi publiczne 

krajowe o 20 mln zł, z przeznaczeniem na budowę obwodnicy północnej Elbląga, kosztem 
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zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację projektów współfinansowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 43 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Rozbudowa 

i modernizacja portu morskiego w Elblągu”, z kwotą wydatków majątkowych 20 mln zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy na dofinansowanie realizacji niektórych zadań 

kontynuowanych, w tym na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane 

z poprawą finansów publicznych. 

Poprawka nr 44 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa obwodnicy 

miasta Ełk, od ul. Matejki do ul. Dąbrowskiego, wraz z budową mostu przez rzekę Ełk”, 

z kwotą dotacji i subwencji 8 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej 

przeznaczonej na utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale 

środków z UE. 

Poprawka nr 45 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Środki na 

dofinansowanie przez marszałka województwa budowy domu opieki wyręczającej przy 

wrocławskim hospicjum dla dzieci”, z kwotą dotacji i subwencji 7 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej przeznaczonej na utrzymanie rezultatów niektórych 

projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE. 

Poprawka nr 46 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa łącznika 

pomiędzy droga ekspresową S1 i DK 94”, z kwotą wydatków majątkowych 15 mln. zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację projektów 

współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków 

pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 47 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa węzła 

w ciągu drogi ekspresowej S1 – I etap”, z kwotą wydatków majątkowych 15 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację programów poręczeniowo-

gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu 

Państwa. 

Poprawka nr 48 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Rozbudowa 

ul. Strykowskiej w Łodzi – dojazd do węzła Stryków na autostradzie A2”, z kwotą dotacji 

i subwencji 60 mln zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu z podatku od 

towarów i usług. 
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Poprawka nr 49 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Rozbudowa węzła 

Teofilów na drodze ekspresowej S14 o relację w kierunku Łodzi”, z kwotą wydatków 

majątkowych 30 mln zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu z podatku od 

towarów i usług. 

Poprawka nr 50 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Remont nieczynnego 

torowiska tramwajowego Łódź – Konstantynów Łódzki”, z kwotą dotacji i subwencji 20 mln 

zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu z podatku od towarów i usług. 

Poprawka nr 51 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Rezerwa na 

dofinansowanie remontu zabytkowych budynków mieszkalnych w Łodzi”, z kwotą dotacji 

i subwencji 20 mln zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu z podatku od 

towarów i usług. 

Poprawka nr 52 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa obwodnicy 

Nowosolna – prace przygotowawcze i projektowe”, z kwotą dotacji i subwencji 7 mln zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 53 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Remont nieczynnego 

torowiska tramwajowego ul. Zgierskiej w Łodzi”, z kwotą dotacji i subwencji 6 mln zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 54 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Wykup gruntów na 

obwodnicę Brzezin (przebieg południowy)”, z kwotą wydatków majątkowych 10 mln zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację projektów 

współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków 

pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 55 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Rewitalizacja Teatru 

Powszechnego w Łodzi – Polskie Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji 

Teatralnej w Łodzi”, z kwotą dotacji i subwencji 15 mln zł , kosztem zmniejszenia o tę kwotę 

rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych. 

Poprawka nr 56 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Przygotowanie 

dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne „Zielona Kopalnia””, z przeznaczeniem na 

modernizację systemu energetycznego z budową układu retencji, z kwotą wydatków 

majątkowych 1 mln 200 tys. zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków bieżących na 
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realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych 

wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 57 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa łącznika od 

obwodnicy północnej do miasta Kędzierzyn-Koźle”, z kwotą dotacji i subwencji 20 mln zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 58 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa węzła 

drogowego w ciągu autostrady A4 w Prószkowie”, z kwotą wydatków majątkowych 20 mln 

zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację projektów 

współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków 

pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 59 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Przebudowa wałów 

przeciwpowodziowych oraz kanału ulgi w Powiecie Krapkowickim”, z kwotą wydatków 

majątkowych 15 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na zobowiązania 

wymagalne Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 60 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Renowacja kościoła 

ewangelicko-augsburskiego w Kluczborku”, z kwotą dotacji i subwencji 2 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 61 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa łącznika 

w Gorzowie Śląskim na drodze wojewódzkiej nr 487 z węzłem na DK 42 oraz DK 45”, 

z kwotą wydatków majątkowych 25 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy 

celowej na utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale 

środków z UE, a także na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych. 

Poprawka nr 62 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Zakup wyposażenia 

Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie”, z kwotą wydatków majątkowych 10 mln zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację programów poręczeniowo-

gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu 

Państwa. 

Poprawka nr 63 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa obwodnicy 

Drezdenka od drogi wojewódzkiej nr 156/160/164 do drogi wojewódzkiej nr 158”, z kwotą 

dotacji i subwencji 30 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej 

Rady Ministrów. 
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Poprawka nr 64 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa obwodnicy 

Kargowej w ciągu DK 32 – I etap”, z kwotą wydatków majątkowych 30 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację projektów współfinansowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 65 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Remont 

i modernizacja szpitala miejskiego w Szprotawie”, z kwotą dotacji i subwencji 10 mln zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne Skarbu 

Państwa. 

Poprawka nr 66 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa Centrum 

Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze”, z kwotą dotacji i subwencji 30 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 67 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa mostu na 

Odrze w miejscowości Kostrzyn”, z kwotą wydatków majątkowych 30 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji niektórych zadań 

kontynuowanych. 

Poprawka nr 68 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa obwodnicy 

Nowej Soli – III etap”, z kwotą dotacji i subwencji 20 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę 

kwotę rezerwy celowej na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne. 

Poprawka nr 69 zmierza do rozszerzenia listy jednostek, dla których zaplanowano 

dotacje celowe o Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut 

Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy. 

Poprawka nr 70 zmierza do uwzględnienia w ustawie nowego programu wieloletniego 

„Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025” 

Poprawka nr 71 zmierza do uwzględnienia w ustawie nowego programu wieloletniego 

„Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”. 

Poprawka nr 72 zmierza do uwzględnienia w ustawie nowego programu wieloletniego 

„Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 

w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Lotniczym Pogotowiu 

Ratunkowym”. 



– 11 – 

Poprawka nr 73 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa drogi 

krajowej DK 25 Ostrów Wielkopolski – Kalisz, autostrada A2 wraz z obwodnicą Kalisza – 

I etap”, z kwotą wydatków majątkowych 20 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej 

rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 74 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa drogi 

ekspresowej S11 – obwodnica Pleszewa”, z kwotą wydatków majątkowych 11 mln zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 75 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa drogi 

ekspresowej S25 – połączenie aglomeracyjne Ostrów Wielkopolski – Kalisz, dokończenie 

obwodnicy Nowych Skalmierzyc”, z kwotą wydatków majątkowych 24 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 76 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa drogi 

ekspresowej S11 – obwodnica Jarocina – II etap”, z kwotą wydatków majątkowych 15 mln zł, 

kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację projektów 

współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków 

pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 77 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa północnego 

odcinka ramy komunikacyjnej w Ostrowie Wielkopolskim, II etap”, z kwotą wydatków 

majątkowych 11 mln zł, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów 

o 6 mln zł oraz rezerwy celowej na realizację projektów współfinansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej o 5 mln zł. 

Poprawka nr 78 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa drogi 

ekspresowej S12 od węzła Sieradz do zachodniej granicy Polski”, z kwotą wydatków 

majątkowych 10 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków na obsługę długu Skarbu 

Państwa. 

Poprawka nr 79 zmierza do utworzenia dwóch nowych rezerw celowych „Adaptacja 

budynku przy ul. Czarnej w Sosnowcu na potrzeby prokuratury” oraz  „Restrukturyzacja 

i modernizacja Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II, celem 

poprawy dostępności do specjalistycznych usług medycznych”, każda z kwotą dotacji 

i subwencji 4 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę dotacji i subwencji przeznaczonej na 
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finansowanie powołania Instytutu Prawno-Porównawczego w ramach Wyższej Szkoły 

Kryminologii i Penitencjarystyki. 

Poprawka nr 80 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Remont zabytków 

w Świdnicy”, z kwotą dotacji i subwencji 5 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy 

celowej na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów 

rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 81 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa obwodnicy 

Dzierżoniowa”, z kwotą dotacji i subwencji 7 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę 

rezerwy celowej na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych 

programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 82 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa łącznika 

w aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem drogi ekspresowej S3 w Bolkowie”, z kwotą dotacji 

i subwencji 25 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na utrzymanie 

rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, a także na 

wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych. 

Poprawka nr 83 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa 100 km 

rurociągu gazowego wokół jezior raduńskich, Gmina Stężyca”, z kwotą dotacji i subwencji 

20 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 84 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Wykonanie przejazdu 

bezkolizyjnego i likwidacja dwóch przejazdów kolejowych w Kartuzach przy ul. Gdańskiej”, 

z kwotą dotacji i subwencji 30 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na 

realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

oraz ze środków pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 85 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa łącznika 

węzła Żukowo (Glincz) – Obwodnica Metropolitarna Trójmiasta z drogą wojewódzką nr 211 

(Borkowo)”, z kwotą dotacji i subwencji 10 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy 

celowej na utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale 

środków z UE, a także na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych. 

Poprawka nr 86 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Dofinansowanie 

przebudowy ul. Polnej w Bielsku-Białej”, z kwotą dotacji i subwencji 10 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 
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Poprawka nr 87 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 w Bielsku 

-Białej”, z kwotą dotacji i subwencji 13 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy 

celowej na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 88 zmierza do zwiększenia wydatków majątkowych na gospodarkę 

morską o 20 mln zł, z przeznaczeniem na modernizację małych portów bałtyckich jako 

portów serwisowych dla farm wiatrowych (Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie), kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację programów poręczeniowo-

gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu 

Państwa. 

Poprawka nr 89 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Rozbudowa DK 5 

Inowrocław – Bydgoszcz oraz DK 15 Inowrocław – Toruń, prace przygotowawcze”, z kwotą 

wydatków majątkowych 40 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na 

dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych. 

Poprawka nr 90 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa obwodnic 

Kruszwicy oraz Strzelna”, z kwotą dotacji i subwencji 20 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę 

kwotę rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych. 

Poprawka nr 91 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Dofinansowanie 

budowy ambulatorium dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii”, z kwotą dotacji i subwencji 

15 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 92 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej na rozbudowę 

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, z kwotą dotacji 

i subwencji 30 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na realizację 

projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze 

środków pomocy bezzwrotnej. 

Poprawka nr 93 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa Muzeum 

Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu”, z kwotą dotacji i subwencji 20 mln zł , kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji niektórych zadań 

kontynuowanych. 



– 14 – 

Poprawka nr 94 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Przebudowa ulicy 

przemysłowej w Pile, II etap”, z kwotą dotacji i subwencji 5 mln zł, kosztem zmniejszenia 

o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 95 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Rewitalizacja 

zabytkowej parowozowni w Pile”, z kwotą dotacji i subwencji 10 mln zł, kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 96 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa przejścia 

podziemnego w Pile”, z kwotą dotacji i subwencji 7 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę 

ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. 

Poprawka nr 97 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Rozwój infrastruktury 

i węzła innowacji cyfrowych na rzecz wzmocnienia gospodarki i przemysłu 

4.0.HPC4POLAND”, z kwotą dotacji i subwencji 10 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę 

rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych. 

Poprawka nr 98 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Program rozwoju 

ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich w Wielkopolsce”, z kwotą dotacji 

i subwencji 30 mln zł , kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na dofinansowanie 

realizacji niektórych zadań kontynuowanych. 

Poprawka nr 99 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Przebudowa przejścia 

podziemnego w ciągu LK nr 139 łączącego centrum przesiadkowe Stare Tychy i dworzec 

PKP Tychy ze strefą usługowo-mieszkalną oraz strefą biznesu”, z kwotą wydatków 

majątkowych 10 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na 

dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych. 

Poprawka nr 100 zmierza do zwiększenia dotacji i subwencji dla Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o 60 mln zł, z przeznaczeniem na odbudowę 

pojemności rzeki Liwy na Nizinie Kwidzyńskiej (10 mln zł) oraz poprawę bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego na Żuławach – Powiat Nowodworski (50 mln zł), kosztem 

zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji niektórych zadań 

kontynuowanych. 

Poprawka nr 101 zmierza do zwiększenia wydatków majątkowych na drogi publiczne 

krajowe o 40 mln zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej obwodnic 
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miejscowości Kwidzyn i Malbork w ciągu DK 55, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy 

celowej na dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych. 

Poprawka nr 102 zmierza do zwiększenia dotacji i subwencji na informatyzację o 23 

mln zł, z przeznaczeniem na Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (bezpłatny Internet w każdej 

szkole), kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji 

niektórych zadań kontynuowanych. 

Poprawka nr 103 zmierza do zwiększenia wydatków majątkowych na drogi publiczne 

krajowe o 12 mln zł, z przeznaczeniem na rozbiórkę i budowę wiaduktu w Al. Monte Cassino 

w Koszalinie, kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 104 zmierza do zwiększenia wydatków majątkowych na drogi publiczne 

krajowe o 30 mln zł, z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej S11, odcinek Bobolice 

– Szczecinek, kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. 

Poprawka nr 105 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Fundusz 

rekompensat dla rolników i producentów rolnych” z kwotą dotacji i subwencji 250 mln zł, 

kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu z podatku od towarów i usług. 

Poprawka nr 106 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Rozbudowa DK 

16/55 na odcinku od ul. Droga Łąkowa do ul. Paderewskiego w Grudziądzu”, z kwotą 

wydatków majątkowych 20 mln zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu 

z podatku od towarów i usług. 

Poprawka nr 107 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa estakady na 

DK 94 w Olkuszu, od skrzyżowania ul. Rabsztyńskiej i ul. Kościuszki do skrzyżowania 

z ul. Mickiewicza i drogą wojewódzką nr 791”, z kwotą wydatków majątkowych 15 mln zł, 

kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu z podatku od towarów i usług. 

Poprawka nr 108 zmierza do zwiększenia wydatków majątkowych na drogi publiczne 

krajowe o 15 mln zł, z przeznaczeniem na budowę Drogi Czerwonej w Gdyni, kosztem 

zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu z podatku od towarów i usług. 

Poprawka nr 109 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Dokończenie 

budowy wewnętrznej obwodnicy Suwałk na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Wylotowej”, 

z kwotą wydatków majątkowych 25 mln zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę ogólnej rezerwy 

budżetowej Rady Ministrów. 

 


