
 
 

 

 

 

Druk nr 2073-A    

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 
 

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

 

o rządowym projekcie ustawy budżetowej 
na rok 2018 (druk nr 1876) 

 
 

Sejm na 55 posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2073  
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek 
zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek 

na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2018 r.  
 

wnosi: 
 

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

 
Odrzucić projekt ustawy  
– KP PO 
– KP Nowoczesna  
– Koło Poselskie Unii Europejskich Demokratów 

– odrzucić 
 
do załącznika nr 1:  

1) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o łączną 
kwotę 24.000.000 tys. zł, z tego: z podatku od towarów i usług – 14.000.000 tys. zł, podatku 
akcyzowego – 5.000.000 tys. zł, dywidend i wpłat z zysku – 5.000.000 tys. zł (dz. 756), z 
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. "Środki 
przeznaczone na poprawę systemu ochrony zdrowia Polaków" (dotacje i subwencje). 
– KP PSL 



2 
 

 
 

– odrzucić 
 

2) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz z budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 5.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 46 – Zdrowie na szpitale kliniczne (rozdz. 85112, dotacje i subwencje) na 
zwiększenie wynagrodzeń dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

3) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z dywidend i 
wpłat z zysku (dz. 756) o kwotę 2.800.000 tys. zł, z przeznaczeniem  na utworzenie nowej 
pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. "Rezerwa celowa w celu uzupełnienia środków na 
wypłatę jednorazowych dodatków dla emerytów i rencistów" (świadczenia na rzecz osób 
fizycznych). 
– KP PSL 

– odrzucić 
4) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody 

niepodatkowe (dz. 756, dywidendy i wpłaty z zysku) o kwotę 2.000.000 tys. zł,  
– w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 29 – Środki na sfinansowanie kosztów organizacji, 
funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości zmniejszyć wydatki 
o kwotę 125.000 tys. zł (likwidacja rezerwy, dotacje i subwencje),  
– w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 73 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany 
organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów 
publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 
200.000 tys. zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych), 
– w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 91 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 
ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu 
Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, 
uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne 
funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020  zmniejszyć wydatki o kwotę 
115.000 tys. zł (wydatki majątkowe), 
– w części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 3.976.000 tys. zł, z tego w 
centralnym wsparciu o kwotę 3.409.000 tys. zł (rozdz. 75204, wydatki majątkowe, z tego 
809.000 tys. zł z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup samolotów dla VIP i 2.600.000 tys. 
zł z tytułu zmniejszenia wydatków na budowę strzelnic w każdym powiecie) oraz w 
Wojskach Obrony Terytorialnej o kwotę 567.000 tys. zł (rozdz. 75206, z tego 152.000 tys. zł 
świadczenia na rzecz osób fizycznych i 415.000 tys. zł wydatki bieżące jednostek 
budżetowych), 
– w części 22 – Gospodarka wodna zmniejszyć wydatki o kwotę 284.000 tys. zł w pozostałej 
działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (rozdz. 90095, dotacja dla 
Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie), 
z przeznaczeniem łącznej kwoty 6.700.000 tys. zł na utworzenie nowej pozycji w części 83 – 
Rezerwy celowe pn. "Rezerwa na zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia” (dotacje i 
subwencje). 
– KP PO 

– odrzucić 
 

5) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od 
towarów i usług (dz. 756) o kwotę 2.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej 
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pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. "Program antysmogowy", którego celem będzie 
prowadzenie działań zmierzających do przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza (wydatki 
bieżące jednostek budżetowych). 
– KP PSL 

– odrzucić 
 

6) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od 
towarów i usług (dz. 756) o kwotę 1.850.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej 
pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. "Utworzenie Funduszu Klęskowego dla rolników", 
którego celem będzie wypłata rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku 
wystąpienia klęski żywiołowej (świadczenia na rzecz osób fizycznych).  
– KP PSL 

– odrzucić 
 

7) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 1.200.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, 
wydatki majątkowe) na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. 
– KP PO 

– odrzucić 
 

8) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 28 – Nauka, z tego na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
o kwotę 500.000 tys. zł (rozdz. 73008, dotacje i subwencje) oraz na Narodowe Centrum 
Nauki o kwotę 500.000 tys. zł (rozdz. 73009, dotacje i subwencje). 
– KP PO 

– odrzucić 
 

9) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 65 – Rezerwa na sfinansowanie 
wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów 
jednorodzinnych – Mieszkanie dla Młodych (MdM) (dotacje i subwencje). 
– KP PO 

– odrzucić 
 

10) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
akcyzowego (dz. 756) o kwotę 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem  na utworzenie nowej 
pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. "Zwalczanie wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń" 
(wydatki bieżące jednostek budżetowych). 
– KP PSL 

– odrzucić 
 

11) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzec z budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na budowę dróg lokalnych. 
– KP Nowoczesna 

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

od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 85 – Budżety wojewodów ogółem na ochronę powietrza atmosferycznego 
i klimatu (rozdz. 90005, wydatki majątkowe, proporcjonalnie na poszczególne województwa) 
na wymianę pieców i kotłów. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
13) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 

od niektórych instytucji finansowych (dz. 756) o kwotę 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem  
na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. "Rezerwa celowa dotycząca 
wprowadzenia zasady złotówka za złotówkę do świadczeń wychowawczych" (świadczenia na 
rzecz osób fizycznych). 
– KP PSL 

– odrzucić 
 

14) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo na Fundusz Dopłat (rozdz. 70022, dotacje i subwencje) na zwiększenie 
dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

15) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo na Fundusz Dopłat (rozdz. 70022, dotacje i subwencje) na zwiększenie 
dopłaty w programie Mieszkanie Plus. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

16) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z ceł (dz. 
756) o kwotę 700.000 tys. zł, z przeznaczeniem  na utworzenie nowej pozycji w części 83 – 
Rezerwy celowe pn. "Rezerwa celowa przeznaczona na zastąpienie obowiązku opłacania 
abonamentu za używanie odbiorników RTV" na pokrycie kosztów związanych z uchyleniem 
ustawy o opłatach abonamentowych i zastąpienie finansowaniem z budżetu państwa (dotacje i 
subwencje). 
– KP PSL 

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

od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 500.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej 
pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na dofinansowanie budowy zbiorników gnojowicy i 
płyt obornikowych u rolników na terenie Wielkopolski w związku z nowymi wymogami 
wynikającymi z ustawy prawo wodne (wydatki majątkowe). 
- poseł Zbigniew Ajchler 
- poseł Rafał Grupiński 
- poseł Killion Munyama 
- poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
- poseł Bartosz Arłukowicz  
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- poseł Paweł Arndt 
- poseł Paweł Bańkowski 
- poseł Małgorzata Chmiel  
- poseł Janusz Cichoń 
- poseł Zofia Czernow  
- poseł Jolanta Hibner  
- poseł Bożena Kamińska 
- poseł Krystyna Skowrońska 
- poseł Izabela Leszczyna 
- poseł Aldona Młyńczak 
- poseł Jarosław Urbaniak 

– odrzucić 
 

18) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 500.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 28 - Nauka na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych 
(rozdz. 73005,  dotacje i subwencje) na zwiększenie dofinansowania dla szkolnictwa 
wyższego. 
– KP Nowoczesna 

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

dochodowego od osób fizycznych (dz. 756) o kwotę 400.000 tys. zł, z przeznaczeniem  na 
zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 70 – Program rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (wydatki majątkowe). 
– KP PSL 

– odrzucić 
 

20) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 350.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 12 – Zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt... (wydatki bieżące jednostek budżetowych). 
– KP PO 

– odrzucić 
 

21) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od niektórych instytucji finansowych (dz. 756) o kwotę 300.000 tys. zł, z przeznaczeniem  na 
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. "Rezerwa celowa przeznaczona 
na podwyżki dla lekarzy rezydentów i stażystów" (świadczenia na rzecz osób fizycznych). 
– KP PSL 

– odrzucić 
 

22) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od niektórych instytucji finansowych (dz. 756) o kwotę 250.000 tys. zł, z przeznaczeniem  na 
utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. "Rezerwa na dodatek 
energetyczny dla emerytów" (świadczenia na rzecz osób fizycznych). 
– KP PSL 

– odrzucić 
 

23) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od gier (dz. 756) o kwotę 250.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 
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części 83 – Rezerwy celowe, poz. 39 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (dotacje i 
subwencje). 
– KP PSL 

– odrzucić 
 

24) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 200.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej 
pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na modernizacje urządzeń melioracyjnych w 
województwie wielkopolskim (wydatki majątkowe). 
- poseł Zbigniew Ajchler  
- poseł Rafał Grupiński  
- poseł Killion Munyama 
- poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
- poseł Bartosz Arłukowicz  
- poseł Paweł Arndt 
- poseł Paweł Bańkowski 
- poseł Małgorzata Chmiel  
- poseł Janusz Cichoń 
- poseł Zofia Czernow  
- poseł Jolanta Hibner  
- poseł Bożena Kamińska 
- poseł Krystyna Skowrońska 
- poseł Izabela Leszczyna 
- poseł Aldona Młyńczak 
- poseł Jarosław Urbaniak 

– odrzucić 
25) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 

od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 200.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej 
pozycji w części 83 - Rezerwy celowe na dofinansowanie bioasekuracji hodowców trzody 
chlewnej na terenie wielkopolski w związku z ASF (wydatki majątkowe). 
- poseł Zbigniew Ajchler  
- poseł Rafał Grupiński  
- poseł Killion Munyama  
- poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  
- poseł Bartosz Arłukowicz  
- poseł Paweł Arndt  
- poseł Paweł Bańkowski  
- poseł Małgorzata Chmiel  
- poseł Janusz Cichoń  
- poseł Zofia Czernow  
- poseł Jolanta Hibner  
- poseł Bożena Kamińska  
- poseł Krystyna Skowrońska  
- poseł Izabela Leszczyna  
- poseł Aldona Młyńczak  
- poseł Jarosław Urbaniak  

– odrzucić 
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26) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 200.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 45- Sprawy zagraniczne na pomoc zagraniczną (rozdz. 75057, wydatki 
majątkowe) na otwarcie nowej placówki dyplomatycznej w Kabulu. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

27) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 125.000 tys. zł, z przeznaczeniem  na utworzenie nowej 
pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. "Środki na finansowanie zadań w związku z 
uczczeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę realizowanych przez 
gminy" (dotacje i subwencje). 
– KP PSL 

– odrzucić 
 

28) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 100.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 – Transport na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002, wydatki 
majątkowe) na budowę trzeciego toru na poznańskim węźle kolejowym, od dworca Poznań 
Wschód do Poznań Główny. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

29) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 100.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na rozpoczęcie prac nad budową północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji 
poznańskiej. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

30) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 100.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na poszerzenie drogi krajowej nr 3 na odcinku Jelenia Góra-Bolków. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
31) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  

od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 66.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na budowę  obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

32) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 60.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na budowę północnego odcinka ramy komunikacyjnej Ostrowa Wielkopolskiego. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
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33) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  

od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 22.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej  
pozycji w części 83 - Rezerwy celowe na rekultywację zbiornika retencyjnego na rzece 
Pokrzywnica w  miejscowości Szałe, powiat kaliski, gmina  Opatówek, polegającą  na 
pogłębieniu zbiornika w  celu zachowania jego retencyjnej funkcji oraz 
biologicznochemicznym oczyszczeniu wody (wydatki majątkowe). 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

34) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 67 - Polska Akademia Nauk na działalność pomocniczych 
jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN (rozdz. 73011, dotacje i 
subwencje). 
– KP PO 

– odrzucić 
35) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z 

podatku  od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
utworzenie nowej  pozycji w części 83 - Rezerwy celowe na budowę pasa startowego w 
Białymstoku o długości 1350  m (wydatki majątkowe ) 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

36) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na budowę północnej obwodnicy Białegostoku w ciągu drogi S 19, w celu 
poprawy infrastruktury komunikacyjnej miasta Białegostoku. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

37) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 18.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 25 – Kultura fizyczna na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 
92605, wydatki majątkowe) na modernizację trybun głównych oraz modernizację 
infrastruktury Toru Regatowego Malta oraz jego poszerzenie. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

38) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z 
podatku  od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
utworzenie nowej  pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn.  "Budowa ścieżki rowerowej 
Kępno-Rychtal-Namysłów" (wydatki majątkowe) 
– KP Nowoczesna 

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

od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na galerie i biura wystaw 
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artystycznych (rozdz. 92110, wydatki majątkowe) na budowę Galerii Arsenał w Białymstoku 
– rozpoczęcie prac w celu adaptacji budynku starej elektrowni Galerii Arsenał. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

40) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 10.000 tys. zł, oraz w części 79 – Obsługa długu Skarbu 
Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. zł na obsługę  zadłużenia, należności i innych 
operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę 
długu SP), z przeznaczeniem łącznej kwoty 11.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 
39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki bieżące jednostek 
budżetowych) na remont drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica-Prochowice. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

41) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na poprawę dostępności  komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy, 
włącznie do trasy ekspresowej S8 wraz z węzłem Porosły. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

42) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 45- Sprawy zagraniczne na pomoc zagraniczną (rozdz. 75079, wydatki 
bieżące jednostek budżetowych) na utworzenie programu stypendialnego dla studentów z 
krajów słabo rozwiniętych. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
43) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  

od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 7.508 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P na trasie Poniec-Krobia w 
miejscowości Dzięczyna. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

44) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 7.000 tys. zł, z przeznaczeniem na  utworzenie nowej  
pozycji w części 85/30  - Województwo wielkopolskie na budowę lądowiska dla 
helikopterów ratunkowych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie (rozdz. 
85111 Szpitale ogólne, wydatki majątkowe). 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

45) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 5.442 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na rewitalizację przestrzeni miejskiej w Krobi - budowę i przebudowę gminnych 
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ciągów komunikacyjnych ulic Poznańskiej,  Polnej oraz łącznika ulic Polnej, Targowej i 
Kobylińskiej -  etap I. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

46) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 63 – Rodzina na pozostałą działalność (rozdz. 85295, wydatki bieżące 
jednostek budżetowych) na stworzenie Instytutu – Centrum Praw Kobiet. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
47) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  

od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 3.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na  remont drogi krajowej nr 12 na odcinku Kąkolewo-Garzyn. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

48) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 2.478 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 - Transport na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (rozdz. 60001, 
dotacje i subwencje) z przeznaczeniem na uruchomienie bezpośredniego połączenia 
kolejowego Leszno-Poznań-Warszawa i w relacji powrotnej poprzez wydłużenie pociągu 
dotowanego z budżetu państwa TLK Warta 711/1 i 17150/1 (wydłużenie połączenia z 
dotychczasowej relacji  Poznań-Warszawa do relacji Wrocław-Leszno-Poznań-Warszawa). 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

49) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 2.133 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na przebudowę ulic Szkolnej i Polnej w Poniecu, w mieście  i gminie Poniec.  
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

50) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku 
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 85/12 – Województwo małopolskie na Wojewódzkie Urzędy Ochrony 
Zabytków (rozdz. 92121, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na zwiększenie środków 
przekazywanych przez wojewodę małopolskiego dla małopolskiego urzędu ochrony 
zabytków. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
51) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  

od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 1.969 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na przebudowę drogi gminnej Mościszki-Dalewo w mieście i gminie Krzywiń. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
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52) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 1.714 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na przebudowę ulicy Topolowej  oraz przebudowę drogi  wewnętrznej w os. Nad  
Łąkami w Kościanie. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

53) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 1.495 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 
majątkowe) na budowę drogi gminnej - ulicy Torowej w Mosinie w gminie Mosina. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

54) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku  
od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej  
pozycji w części 83 - Rezerwy celowe na budowę hali widowiskowo-sportowej w 
Białymstoku (wydatki majątkowe). 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

55) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z wpłat z 
zysku Narodowego Banku Polskiego (dz. 756) o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, 
wydatki bieżące jednostek budżetowych) na budowę obwodnicy Legnicy droga krajowa nr 
94, opracowanie dokumentacji. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
do załącznika nr 2: 
 

56) w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł w 
urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, 
wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w 
części 83 - Rezerwy celowe na działania edukacyjne w zakresie zapobiegania i ścigania 
przemocy wobec kobiet i dzieci (dotacje i subwencje). 
– KP PO 

– odrzucić 
 

57) w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 6.000 tys. zł w urzędach 
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki 
bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 08 - 
Rzecznik Praw Obywatelskich w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na działalność 
bieżącą. 
– KP PO 

– odrzucić 
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58) w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP  w urzędach naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 
6.000 tys. zł i jednocześnie zwiększyć o tę kwotę wydatki bieżące jednostek budżetowych. 
– KP PiS 

– przyjąć 
59) w części 02 - Kancelaria Sejmu zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł w urzędach 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki 
bieżące jednostek budżetowych) oraz w części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja 
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. 
zł w jednostkach podległych IPN-KŚZPNP (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek 
budżetowych), z przeznaczeniem łącznej kwoty 200.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w 
części 85 - Budżety wojewodów ogółem na domy pomocy społecznej (rozdz. 85202, dotacje i 
subwencje, proporcjonalny podział środków na budżety poszczególnych wojewodów) na 
dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej dla pensjonariuszy  skierowanych 
przed 1 stycznia 2004 r. 
– KP PO 

– odrzucić 
 

60) w części 02 - Kancelaria Sejmu zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł w urzędach 
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki 
bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 
– Rezerwy celowe pn. "Fundusz sołecki" (dotacje i subwencje). 
– KP PO 

– odrzucić 
 

61) w części 03 - Kancelaria Senatu zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł w urzędach 
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki 
bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 - 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na biblioteki (rozdz. 92116, dotacje i subwencje) 
na rozwój czytelnictwa w Polsce. 
– KP PO 

– odrzucić 
 

62) w części 06 - Trybunał Konstytucyjny  zmniejszyć wydatki o kwotę 2.500 tys. zł na naczelne 
organy sądownictwa (rozdz. 75102, wydatki bieżące jednostek budżetowych) i jednocześnie 
zwiększyć w tej części budżetowej wydatki o kwotę 200 tys. zł w rozdz. 75312 - Uposażenia 
sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne na sfinansowanie świadczenia 
związanego ze śmiercią sędziego Trybunału Konstytucyjnego (świadczenia na rzecz osób 
fizycznych), a także zwiększyć wydatki o kwotę 2.300 tys. zł w części 83 - Rezerwy celowe 
w poz. 73 - Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe 
zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową 
dochodów budżetu państwa (wydatki majątkowe). 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

63) w części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek 
budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe 
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na dofinansowanie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie, gmina 
Wołomin (wydatki majątkowe). 
– KP PO 

– odrzucić 
 

64) w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. zł w 
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki 
bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 14 - 
Rzecznik Praw Dziecka w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na działalność 
bieżącą. 
– KP PO 

– odrzucić 
 

65) w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o 655 tys. zł w 
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz.  75001, wydatki 
bieżące jednostek budżetowych, w  tym wynagrodzenia  osobowe dla członków  korpusu 
służby cywilnej o 527 tys. zł), z  przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 27 - 
Informatyzacja w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej  (rozdz.  
75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w  tym wynagrodzenia  osobowe dla 
członków korpusu służby cywilnej o 527 tys. zł), z przeznaczeniem na  wydatki związane z 
rozwojem i utrzymaniem systemu "Informacja dla obywatela". 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

66) w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zmniejszyć wydatki o kwotę 188 tys. zł 
(rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia osobowe dla 
członków korpusu służby cywilnej - 168 tys. zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 
w części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na archiwa (rozdz. 92117, wydatki 
bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia osobowe dla członków korpusu służby 
cywilnej - 168 tys. zł ) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących 
archiwum zlikwidowanego  Ministerstwa Skarbu Państwa. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

67) w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w rozdz. 75823 - Partie 
polityczne i komitety wyborcze (wyborców) zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł 
(dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 -  Transport 
na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), na prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy 
drogi S10 na odcinku Piła - Bydgoszcz  (wydatki majątkowe). 
– KP Kukiz'15 

– odrzucić 
 

68) w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w rozdz. 75823 - Partie 
polityczne i komitety wyborcze (wyborców) zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. zł 
(dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 -  Transport 
na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), na przebudowę Al. Niepodległości w Pile - 
GDDKiA Poznań (wydatki majątkowe). 
– KP Kukiz'15 

– odrzucić 
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69) w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w rozdz. 75823 - Partie 

polityczne i komitety wyborcze (wyborców) zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł 
(dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 -  Transport 
na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), na przygotowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy drugiej przeprawy mostowej w Brzegu w ciągu DK nr 39 (wydatki majątkowe) 
– KP Kukiz'15 

– odrzucić 
 

70) w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o kwotę 
2.000 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla członków korpusu służby cywilnej o 
kwotę 1.672 tys. zł (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych) oraz w części 20 
– Gospodarka o kwotę 2.000 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla członków korpusu 
służby cywilnej o kwotę 1.672 tys. zł (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek 
budżetowych), z przeznaczeniem łącznej kwoty 4.000 tys. zł, w tym na wynagrodzenia 
osobowe dla członków korpusu służby cywilnej o kwotę 3.344 tys. zł, na zwiększenie 
wydatków w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rozdz. 75001, wydatki bieżące 
jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na rozszerzenie zadań wykonywanych w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczących Funduszu Reprywatyzacji, koordynowania 
spraw związanych z tworzeniem zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze 
finansów publicznych oraz kształtowania standardów zarządzania w sektorze finansów 
publicznych. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

71) w części 22 - Gospodarka wodna zmniejszyć wydatki o kwotę 24.000 tys. zł w pozostałej 
działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (rozdz. 90095, dotacje i 
subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 
50 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji 
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na 
realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych, oraz nazwie 
rezerwy nadać brzmienie: „Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności 
bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych” 
(dotacje i subwencje). 
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki będą odpowiednie zmiany w załącznikach do 
projektu ustawy budżetowej oraz nadanie planowi finansowemu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie brzmienia określonego w załączniku nr 4 do 
niniejszego sprawozdania. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

72) w części 29 – Obrona narodowa, zmniejszyć wydatki o kwotę 200.000 tys. zł na Wojska 
Obrony Terytorialnej  (rozdz. 75206, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 28 – Nauka na Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju (rozdz. 73008, wydatki majątkowe) na ośrodek radioterapii protonowej na 
Kampusie Morasko w Poznaniu. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
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73) w części 32 - Rolnictwo zmniejszyć dotacje celowe w rozdz. 01095- Pozostała działalność o 
kwotę 3.000 tys. zł, z  przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 46 - Zdrowie na 
zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (rozdz. 85117, dotacje i 
subwencje). 
– KP Kukiz'15 

– odrzucić 
 

74) w części 37 – Sprawiedliwość przesunąć wydatki w kwocie 17.150 tys. zł na więziennictwo 
(rozdz. 75512) poprzez zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
oraz zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych. W tej części w dziale 755 
Wymiar sprawiedliwości w rozdziale 75512 Więziennictwo należy zmniejszyć wydatki w § 
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 
o kwotę 17.150 tys. zł i przenieść je do § 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń.  
– KP PiS 

– przyjąć 
 

75) w części 40 - Turystyka zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł w rozdz. 63002 - Polska 
Organizacja Turystyczna (dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 
w części 46 - Zdrowie na pogramy polityki zdrowotnej (rozdział 85149, wydatki bieżące) na 
Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020.  
– KP Kukiz'15 

– odrzucić 
 

76) w części 40 - Turystyka zmniejszyć wydatki o kwotę 6.000 tys. zł w rozdz. 63002 - Polska 
Organizacja Turystyczna (dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na utworzenie nowej 
pozycji w części 83 - Rezerwy celowe na remont drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-
Gniezno (wydatki majątkowe).  
– KP Kukiz'15 

– odrzucić 
 

77) w części 40 - Turystyka zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000 tys. zł w rozdz. 63002 - Polska 
Organizacja Turystyczna (dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na utworzenie nowej 
pozycji w części 83 - Rezerwy celowe na zakup zespołu zamkowo-parkowego w Oporowie 
(wydatki majątkowe). 
– KP Kukiz'15 

– odrzucić 
 

78) w części 41 - Środowisko zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł w urzędach naczelnych i 
centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek 
budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe 
na realizację Programu "Puszcza Białowieska - Leśne Dziedzictwo Europy" (wydatki 
majątkowe). 
– KP PO 

– odrzucić 
 

79) w części – 42 Sprawy wewnętrzne zmniejszyć wydatki o kwotę 750 tys. zł na Ochotnicze 
straże pożarne w (rozdz. 75412, wydatki majątkowe),  
w części 46 - Zdrowie zmniejszyć wydatki  o kwotę 2.000 tys. zł na działalność dydaktyczną 
(rozdz. 80306, dotacje i subwencje),  
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oraz w części –  83 Rezerwy celowe, poz. 83 Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce Wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 2.718 tys. 
zł (dotacje i subwencje) 
 z przeznaczeniem  na: 
-  zwiększenie wydatków  w części 42 - Sprawy wewnętrzne o kwotę 4.600 tys. zł, w tym na 
Komendy wojewódzkie Policji  (rozdz. 75404, wydatki majątkowe) o kwotę 80 tys. zł, na 
Komendy powiatowe Policji  (rozdz. 75405, wydatki majątkowe) o kwotę 610 tys. zł,  na 
Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412) o kwotę 3.910 tys. zł, w tym na wydatki majątkowe 
3.760 tys. zł i na dotacje i subwencje 150 tys. zł, z tego:  
1) zakup przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie radiowozu dla pow. 
tarnowskiego z przeznaczeniem dla gminy Tuchów (80 tys. zł), 
2) prace remontowe i modernizacyjne Komisariatu Policji w Żychlinie (pow. Kutnowski) 
(540 tys. zł), 
3) Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – dofinansowanie zakupu dla Komendy 
Powiatowej Policji w Białej Podlaskiej samochodu nieoznakowanego oraz modułowych 
skarbczyków na przechowywanie w jednostce broni palnej (70 tys. zł), 
4) finansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową zleconych do realizacji 
OSP, tj. zakup wozu wypadkowo-gaśniczego dla OSP Wiewiec, gm. Strzelce Wielkie (300 
tys. zł), 
5) zakup samochodu strażackiego dla OSP Siedliska gm. Tuchów (200 tys. zł), 
6) finansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową zlecanych do realizacji 
Ochotniczym Strażom Pożarnym, tj. zakupu wozów wypadkowo-gaśniczych Państwowej 
Straży Pożarnej dla jednostek OSP w Knurowie (300 tys. zł), 
7) zakup wozu bojowego (strażackiego) dla OSP Pilchowice (200 tys. zł), 
8) finansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową zlecanych do realizacji 
ochotniczym strażom pożarnym tj. dofinansowanie zakupu wozów bojowych, a także 
wyposażenie dla OSP powiatów sokołowskiego, łosickiego i siedleckiego w województwie 
mazowieckim (600 tys. zł), 
9) zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Drwini. OSP w Drwini, 32-709 Drwinia, Drwinia 190 (400 tys. zł), 
10) zakup 6 samochodów strażackich (1.760 tys. zł) dla OSP w: 
- pow. kolbuszowskim - 260 tys. zł, 
- pow. sędziszowsko-ropczyckim - 260 tys. zł, 
- pow. mieleckim - 335 tys. zł, 
- pow. tarnobrzeskim - 335 tys. zł, 
- pow. rzeszowskim - 335 tys. zł, 
- pow. dębickim - 235 tys. zł, 
11) wsparcie OSP w powiecie skierniewickim (150 tys. zł) - zgodnie z rozdzielnikiem: 
OSP Bolimów - piła ratownicza, sprzęt ratowniczo-techniczny - 14,8 tys. zł 
OSP Sierzchów - defibrylator - 6,0 tys. zł 
OSP Dąbrowice - piła ratownicza, ubranie bojowe - 8,0 tys. zł 
OSP Krężce - defibrylator - 6,0 tys. zł 
OSP Maków - selektywne alarmowanie, remont garażu - 14,0 tys. zł 
OSP Godzianów - defibrylator - 6,0 tys. zł 
OSP Słupia -zestaw PSP R1, sprzęt ratowniczo-techniczny - 7,2 tys. zł 
OSP Głuchów - sprzęt ODO - 8,5 tys. zł 
OSP Janisławice - defibrylator - 6,0 tys. zł 
OSP Wysokienice -selektywne alarmowanie - 6,0 tys. zł 
OSP Skierniewice - defibrylator, remont - 10,0 tys. zł 
OSP Mokra Lewa - piła ratownicza, sprzęt ODO - 9,5 tys. zł 
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OSP Mokra Prawa - piła ratownicza, sprzęt ODO - 9,5 tys. zł 
OSP Paplin - pompa szlamowa, sprzęt ODO - 8,0 tys. zł 
OSP Wola Pękoszewska - piła ratownicza - 6,0 tys. zł 
OSP Nowy Kawęczyn - remont - 11,0 tys. zł 
OSP Drzewce - zestaw PSP R1, sprzęt łączności - 7,5 tys. zł 
OSP Lipce Reymontowskie - piła ratownicza - 6,0 tys. zł 
- oraz na zwiększenie wydatków  w części 46 - Zdrowie o kwotę 868 tys. zł, w tym na 
działalność dydaktyczną (rozdz. 80306, wydatki majątkowe) o kwotę 850 tys. zł i na szpitale 
kliniczne (rozdz. 85112, wydatki majątkowe) o kwotę 18 tys. zł, z tego:  
1) roboty budowlane w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydział Nauk o 
Zdrowiu przy ul. Żeligowskiego 7/9 (850 tys. zł), 
2) zakup zestawu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) dla Kliniki 
Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, ul. 
Curie-Skłodowskiej 3a, 80-210 (18 tys. zł). 
 
– KP PiS 

– przyjąć 
80) w części 44 -  Zabezpieczenie społeczne zmniejszyć wydatki bieżące  jednostek budżetowych 

o 1.250 tys. zł (rozdz. 75001), w tym wynagrodzenia osobowe dla członków korpusu służby 
cywilnej o 800 tys. zł, z przeznaczeniem  na zwiększenie wydatków w części 16 - Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji 
rządowej (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia 
osobowe dla członków korpusu służby cywilnej  o 800 tys. zł), z przeznaczeniem  na skutki 
przechodzące z roku 2017 r. dotyczące rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 
grudnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w tym 
wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 wydanego na podstawie art. 50 
ustawy z dnia 15 września 2017 r.  o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

81) w części 57 - Agencja Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 
1034 tys. zł (rozdz. 75418 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), w tym świadczenia na 
rzecz osób fizycznych o kwotę 453 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym 
wynagrodzenia w grupie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 173 tys. zł) o kwotę 550 
tys. oraz wydatki  majątkowe o 31 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 
części 45 - Sprawy zagraniczne (rozdz. 75069 - Zadania realizowane w placówkach 
zagranicznych przez przedstawicieli organów w administracji rządowej, w tym świadczenia 
na rzecz osób fizycznych) o kwotę 453 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych  (w 
tym wynagrodzenia w grupie członków  korpusu służby cywilnej  w kwocie 173 tys. zł) o 
kwotę 550 tys. i wydatki  majątkowe o 31 tys. zł na podstawie Aneksu do Porozumienia w 
sprawie zasad funkcjonowania stanowisk  oficerów łącznikowych Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych a  Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki będą odpowiednie zmiany w załącznikach nr 2 i 
6 do projektu ustawy budżetowej.  
– KP PiS 

– przyjąć 
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82) w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000.000 tys. zł na 
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 
krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z przeznaczeniem na 
utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe na ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń powietrza /smogu/ (wydatki majątkowe). 
– KP PO 

– odrzucić 
 

83) w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000.000 tys. zł na 
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 
krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu 
terytorialnego na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego (rozdz. 75801, dotacje i subwencje). 
– KP PO 

– odrzucić 
 

84) w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 800.000 tys. zł na 
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach 
zagranicznych (rozdz. 75701, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z przeznaczeniem 
na zwiększenie wydatków w części 38 - Szkolnictwo wyższe (rozdz. 80306, dotacje i 
subwencje) na działalność dydaktyczną. 
– KP PO 

– odrzucić 
 

85) w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 360.000 tys. zł na 
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach 
zagranicznych (rozdz. 75701, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z przeznaczeniem 
na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 52 - Zwiększenie dostępności 
wychowania przedszkolnego (dotacje i subwencje).   
– KP PO 

– odrzucić 
86) w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 300.000 tys. zł na 

obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 
krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 75 - Środki na leki dla osób, które 
ukończyły 75 rok życia (dotacje i subwencje).   
– KP PO 

– odrzucić 
 

87) w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 300.000 tys. zł na 
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach 
zagranicznych (rozdz. 75701, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z przeznaczeniem 
na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. "Hospicja" (dotacje i 
subwencje). 
– KP PO 

– odrzucić 
 

88) w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 200.000 tys. zł na 
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku 
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krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 25 - Kultura fizyczna na zadania w zakresie kultury fizycznej 
(rozdz. 92605, dotacje i subwencje) na dofinansowanie działalności "orlików". 
– KP PO 

– odrzucić 
 

89) w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 200.000 tys. zł na 
obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach 
zagranicznych (rozdz. 75701, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z przeznaczeniem 
na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe na świadczenia wychowawcze na 
500+ dla każdego dziecka z niepełnosprawnością bez względu na dochód w rodzinie i bez 
względu na orzeczony stopień niepełnosprawności (dotacje i subwencje). 
– KP PO 

– odrzucić 
90) w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 80.000 tys. zł na 

obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach 
zagranicznych (rozdz. 75701, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z przeznaczeniem 
na zwiększenie wydatków w części 46 - Zdrowie na programy polityki zdrowotnej (rozdz. 
85149, wydatki bieżące) na Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego /in vitro/. 
– KP PO 

– odrzucić 
 

91) w części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł (rozdz. 75817, 
wydatki bieżące jednostek budżetowych) oraz w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 45 – 
Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na 
zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. zł (rozdz. 75818, wydatki majątkowe), z 
przeznaczeniem łącznej kwoty 20.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 83 – 
Rezerwy celowe, poz. 73 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, 
w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym 
odbudową dochodów budżetu państwa (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek 
budżetowych, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej). 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

92) w części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 73 – Rezerwa na zmiany 
systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z 
poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa (wydatki 
bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia osobowe dla członków korpusu służby 
cywilnej o kwotę 492 tys. zł). 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

93) w części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 2.900 tys. zł (rozdz. 75817, 
wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 
części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek 
budżetowych, w tym wynagrodzenia osobowe dla członków korpusu służby cywilnej o kwotę 
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2.424 tys. zł), z przeznaczeniem na realizację zadań m.in. z zakresu podniesienia kompetencji 
analitycznych, polityki społecznej, pomocy humanitarnej. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

94) w części 81 - Rezerwy ogólne zmniejszyć wydatki o kwotę 1.200 tys. zł (rozdz. 75817, 
wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w 
części 83 - Rezerwy celowe pt. "Powstanie  Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego 
Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych,  Cywilizacyjnych  i Wieku Podeszłego 
im. prof. Zbigniewa Religi" (wydatki majątkowe). 
- poseł Marian Zembala  
- poseł Jerzy Polaczek 
- poseł Grzegorz Janik  
- poseł Tadeusz Dziuba 
- poseł Janusz Cichoń  
- poseł Krystyna Skowrońska  
- poseł Ewa Kopacz 
- poseł Izabela Leszczyna  
- poseł Zofia Czernow  
- poseł Joanna Mucha 
- poseł Beata Małecka-Libera  
- poseł Alicja Chybicka  
- poseł Marta Golbik 
- poseł Władysław Kosiniak-Kamysz  
- poseł Genowefa Tokarska 
- poseł Kornel Morawiecki 
- poseł Małgorzata Zwiercan  
- poseł Tomasz Jaskóła  
- poseł Krzysztof Sitarski  
- poseł Marek Ruciński 
- poseł Ryszard Galla  
- poseł Wojciech Król  
- poseł Dorota Niedziela  
 
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 119 

– odrzucić 
 

95) w części 82 - Subwencje  ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyć wydatki 
o kwotę 4.206 tys. zł w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  
terytorialnego (rozdz. 75801, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 21 - Gospodarka morska na technika o 3.518 tys. zł (rozdz. 80115, 
wydatki bieżące jednostek budżetowych) oraz internaty i bursy szkolne o 688 tys. zł (rozdz. 
85410, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na  funkcjonowanie 
Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, w tym na 
wynagrodzenia 3.115 tys. zł: 
1. w rozdziale 80115 Technika 2.561 tys. zł, w tym:  
§ 401 wynagrodzenia osobowe pracowników:   
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (grupa pracownicza 01) – 
847 tys. zł,  
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- nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji 
rządowej (grupa pracownicza 14) - 1.518 tys. zł,  oraz  
§ 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne:   
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (grupa pracownicza 01) – 
67 tys. zł,  
- nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji 
rządowej (grupa pracownicza 14) - 129 tys. zł. 
2. w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne 554 tys. zł, w tym: 
§ 401 wynagrodzenia osobowe pracowników:   
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (grupa pracownicza 01) – 
165 tys. zł, 
- nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji 
rządowej (grupa pracownicza 14) - 346 tys. zł, oraz 
§ 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne:  
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (grupa pracownicza 01) – 
14 tys. zł, 
- nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji 
rządowej (grupa pracownicza 14) - 29 tys. zł.      
– KP PiS 

– przyjąć 
 

96) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 5 – Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w 
sektorze górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018, zmniejszyć wydatki o kwotę 
4.428 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 08 – Rzecznik Praw 
Obywatelskich na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
(rozdz. 75101, wydatki majątkowe) na kontynuację zadania inwestycyjnego polegającego na 
modernizacji budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie oraz utworzenie oddziału 
terenowego w Białymstoku. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

97) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 5 – Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w 
sektorze górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018, zmniejszyć wydatki o kwotę 
1.011 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 08 – Rzecznik Praw 
Obywatelskich na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
(rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na utworzenie nowych 4 etatów do 
Zespołów w Warszawie oraz 3% podwyżki dla pracowników Biura. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
98) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8. - Współfinansowanie projektów realizowanych z 

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 187.419 tys. zł, z 
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn.  "Centrum 
widowiskowo-Sportowe WPSZ im. Witelona w Legnicy" na remont sali widowiskowej w 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy (wydatki majątkowe). 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

99) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z 
udziałem środków europejskich… zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe na 
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wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń (rozdz. 75015, wydatki bieżące jednostek budżetowych). 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

100) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z 
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. "Składka 
członkowska do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca" (dotacje i subwencje). 
- poseł Elżbieta Stępień  
- poseł Agnieszka Ścigaj  
- poseł Paweł Szramka  
- poseł Jarosław Sachajko  
- poseł Tomasz Jaskóła 
- poseł Katarzyna Lubnauer  
- poseł Kazimierz Kotowski  
- poseł Zbigniew Ajchler  
- poseł Bartosz Józwiak 
- poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz  
- poseł Władysław Kosiniak-Kamysz  
- poseł Andrzej Maciejewski  
- poseł Sławomir Neumann  
- poseł Jan Łopata  
- poseł Piotr Apel  

– odrzucić 
 
 

101) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 34 -  "Środki na realizację ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z 
ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie  zdrowotne za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 
10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem” " zmniejszyć wydatki o kwotę 
2.500 tys. zł (dotacje i subwencje) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków  w części 83 - 
Rezerwy celowe, poz. 34-  "Środki na realizację ustawy  o świadczeniach rodzinnych, ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a 
także na opłacenie składki na ubezpieczenie  zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin "Za życiem” " (wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na 
wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.106 tys. zł i pochodne w kwocie 394 tys. zł).  
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki będą odpowiednie zmiany w załącznikach nr 2 i 
6 do projektu ustawy budżetowej.  
– KP PiS 

– przyjąć 
 

102) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 45 – Środki na dofinansowanie zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł, z 
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przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 38 – Szkolnictwo wyższe na działalność 
dydaktyczną (rozdz. 80306, wydatki majątkowe) na inwestycje wspierające rozwój 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

103) w części 83 - Rezerwy celowe dokonać zmiany nazwy rezerwy celowej z poz. 48 na: 
„Rezerwa na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz 
wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej”. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

104) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 77 -  Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci oraz środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do 
zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej zmniejszyć wydatki o kwotę 2.500 tys. zł (dotacje i subwencje) z przeznaczeniem 
na zwiększenie wydatków  w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 77 - Środki na realizację 
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki na realizację dodatku 
wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, z 
tego na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.106 tys. zł i pochodne w kwocie 394 tys. zł).  
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki będą odpowiednie zmiany w załącznikach nr 2 i 
6 do projektu ustawy budżetowej.  

 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

105) w części 83 - Rezerwy celowe: 
a) w poz. 80 - Wydatki na realizację zadań w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu 

Państwa, w tym na wykonywanie przez inne podmioty sektora finansów publicznych 
obecnych kompetencji Ministra Skarbu Państwa po likwidacji urzędu oraz na 
zwiększenie wydatków wynikających z nowych zadań Prokuratorii Generalnej RP 
zmniejszyć o kwotę 10.764 tys. zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych), z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 44 - 
Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych (wydatki bieżące 
jednostek budżetowych) na realizację nowych zadań Prokuratorii Generalnej RP;  

b) nazwie rezerwy celowej z poz. 80 nadać brzmienie: „Wydatki na realizację zadań w 
związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym na wykonywanie obecnie 
przez inne podmioty sektora finansów publicznych kompetencji Ministra Skarbu 
Państwa po likwidacji urzędu”. 

Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki będą odpowiednie zmiany w załączniku nr 2 do 
projektu ustawy budżetowej.  
 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

106) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce Wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 16.390 tys. 
zł,  
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- w części 85/02 - Województwo dolnośląskie zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000 tys. zł w 
rezerwach ogólnych i celowych (rozdz. 75818, wydatki majątkowe),   
- w części 85/10 - Województwo łódzkie zmniejszyć wydatki o kwotę 400 tys. zł w rezerwach 
ogólnych i celowych (rozdz. 75818, wydatki majątkowe) oraz  
- w części 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 
tys. zł w rezerwach ogólnych i celowych (rozdz. 75818, wydatki majątkowe),  
z przeznaczeniem łącznej kwoty 20.790 tys. zł na zwiększenie wydatków w następujących 
częściach budżetowych:  
- w części 85/02 - Województwo dolnośląskie o kwotę 2.300 tys. zł w rezerwach ogólnych i 
celowych (rozdz. 75818, z tego 100 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz 2.200 
tys. zł wydatki majątkowe), z tego:  

- remont pojazdów Państwowej Straży Rybackiej w województwie dolnośląskim (100 
tys. zł),  
- dofinansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR): Szpital im. T. 
Marciniaka we Wrocławiu oraz Szpital Św. Jadwigi w Trzebnicy - zwiększenie ilości 
łóżek obserwacyjnych oraz usprawnienie procedury TRiAGE (1.300 tys. zł), 
- zakup karetki pogotowia w Oleśnicy (900 tys. zł). 

 
- w części 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie o kwotę 1.150 tys. zł w rezerwach 
ogólnych i celowych (rozdz. 75818, z tego 850 tys. zł wydatki bieżące jednostek 
budżetowych oraz 300 tys. zł wydatki majątkowe), z tego:  

- prace konserwatorskie i restauratorskie przy Mysiej Wieży w Kruszwicy (850 tys. zł), 
- budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14-ciorga dzieci w Gostycynie  
(Gmina Gostycyn) i Żalnie (Gmina Kęsowo) – Powiat Tucholski (300 tys. zł). 

 
- w części 85/06 - Województwo lubelskie o kwotę 430 tys. zł w rezerwach ogólnych i 
celowych (rozdz. 75818, wydatki majątkowe), z tego: 

- dofinansowanie zakupu karetki pogotowia do Stacji Ratownictwa Medycznego w 
Łukowie, SP ZOZ Łuków ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków (100 tys. zł), 
- poprawa bezpieczeństwa w powiecie Biała Podlaska: Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - dofinansowanie zakupu "Średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej PSP w Białej Podlaskiej 
(230 tys. zł), 
- zakup urządzenia medycznego myjni - dezynfektora wraz z oprogramowaniem dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP 
ZOZ w Lublinie, Al. Kraśnicka 100 (100 tys. zł). 

 
- w części 85/10 - Województwo łódzkie o kwotę 1.165 tys. zł w rezerwach ogólnych i 
celowych (rozdz. 75818, z tego 135 tys. zł dotacje i subwencje oraz 1.030 tys. zł wydatki 
majątkowe), z tego: 

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, zakup 3 sztuk aparatury do dializ 
(100 tys. zł), 
- zakup urządzeń na oddział Noworodkowy i oddział Wewnętrzny Powiatowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (400 tys. zł), 
- wydatki budowlane i inwestycyjne trzech Przedszkoli Miejskich w Łodzi:  
1. Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a (60 tys. zł)  
2. Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Smocza 4 (60 tys. zł)  
3. Przedszkole Miejskie 106, ul. Astronautów 17 (60 tys. zł) 
- wydatki budowlane i inwestycyjne gminnego przedszkola w Rogowie, ul. Targowa, 
pow. Brzeziński (przedszkole w trakcie budowy) (65 tys. zł), 
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- wydatki budowlane i inwestycyjne sześciu szkół podstawowych w Koluszkach: 
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Zagajnikowa 12, 95-040 Koluszki 
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki 
3. Szkoła Podstawowa w Będzelinie, ul. Szkolna 10, 95-040 Koluszki 
4. Szkoła Podstawowa w Długiem, Długie nr 4, 95-040 Koluszki 
5. Szkoła Podstawowa w Różycy, ul. Piotrkowska 11, 95-040 Koluszki 
6. Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałków 
Duży 
(6x20 tys. zł – łącznie 120 tys. zł) 
- oczyszczacze powietrza dla wszystkich trzydziestu publicznych żłobków w Łodzi: 
Żłobek 2 ul. Chrobrego 16, Żłobek 4 ul. Inowrocławska 5a, Żłobek 5 ul. Świetlana 
11/15, Żłobek 12 ul. Tokarzewskiego 53, Żłobek 14 ul. Pawia 20, Żłobek 18 Al. Har. 
Zatorowców 4, Żłobek 24 ul. Rydzowa 7, Żłobek 27 ul. Franciszkańska 167/171, 
Żłobek 3 ul. Warneńczyka 5/17, Żłobek 8 ul. Starorudzka 5/7,  Żłobek 13 ul. 
Rogozińskiego 2, Żłobek 17 ul. Siarczana 11, Żłobek 19 ul. Tatrzańska 11B, Żłobek 22 
ul. Lelewela 11, Żłobek 25 ul. Odyńca 35, Żłobek 10 ul. Karolewska 70/76, Żłobek 15 
ul. Wapienna 29, Żłobek 20 ul. Wioślarska 27, Żłobek 21 ul. Marusarzówny 9, Żłobek 
26 ul. Sprinterów 11, Żłobek 28 Al. Wyszyńskiego 102, Żłobek 30 ul. Łąkowa 1, 
Żłobek 1 ul. Sienkiewicza 9, Żłobek 11 ul. Wierzbowa 13a, Żłobek 16 ul. Zachodnia 
55a, Żłobek 31 ul. Sienkiewicza 108, Żłobek 6 ul. Elsnera 12, Żłobek 7 ul. Szpitalna 11, 
Żłobek 23 ul. Tatrzańska 27/29, Żłobek 29 ul. Gogola 9 (30x4,5 tys. zł – łącznie 135 
tys. zł), 
- przebudowa sali dydaktycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych 
w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego (165 tys. zł). 

 
- w części 85/12 - Województwo małopolskie o kwotę 600 tys. zł w rezerwach ogólnych i 
celowych (rozdz. 75818, z tego 200 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz 400 
tys. zł wydatki majątkowe), z tego: 

- wykonanie prac remontowych Cmentarza Legionistów w Łowczówku gm. Pleśna, 
woj. małopolskie (200 tys. zł),  
- zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 140 (50 tys. zł), 
- prace remontowo-modernizacyjne na terenie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej KP PSP w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 140 (150 
tys. zł), 
- zakup sprzętu i aparatury medycznej na wyposażenie zespołów ratownictwa 
medycznego i izby przyjęć SPZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej (200 tys. zł). 

 
- w części 85/14 - Województwo mazowieckie o kwotę 6.580 tys. zł w rezerwach ogólnych i 
celowych (rozdz. 75818, z tego 900 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz 5.680 
tys. zł wydatki majątkowe), z tego: 

- kompleksowa modernizacja wraz z doposażeniem w oświetlenie i monitoring wizyjny 
placów zabaw i skwerów publicznych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. 
Warszawy, których celem jest ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań 
wśród dzieci i młodzieży (5.000 tys. zł), 
- dofinansowanie zakupu wyposażenia medycznego do Poradni Specjalistycznych 
Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Mińsku Mazowieckim (180 tys. zł), 
- dofinansowanie odrestaurowania zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego  
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im. Stanisława Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach (obiekt pochodzi z 1844 r. 
znajduje się  
na liście zabytków) (900 tys. zł), 
- dostawa ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną oraz wyposażeniem w 
sprzęt medyczny na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Garwolinie 
(500 tys. zł). 

 
- w części 85/16 - Województwo opolskie o kwotę 250 tys. zł w rezerwach ogólnych i 
celowych (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z tego: 

- X. Wojewódzkie Święto Flagi Rzeczypospolitej (100 tys. zł), 
- obchody Święta 3 Maja (50 tys. zł), 
- obchody 100. Rocznicy Święta Niepodległości (100 tys. zł).  

 
- w części 85/18 - Województwo podkarpackie o kwotę 3.265 tys. zł w rezerwach ogólnych i 
celowych (rozdz. 75818, wydatki majątkowe), z tego: 

- inwestycje modernizacyjne oraz wyposażenie pracowni specjalistycznych w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesku, ul. Smolki 4 (200 tys. zł),  
- zakup aparatu USG w technologii cyfrowej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz 
zakup wideoduodenoskopu z insuflatorem dwutlenku węgla do diagnostyki i zabiegów 
w Pracowni Endoskopii dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Św. Jana 
Pawła II w Krośnie (600 tys. zł), 
- zakup karetki pogotowia ratunkowego dla Szpitala Powiatowego w Łańcucie (335 tys. 
zł), 
- zakup karetki pogotowia ratunkowego dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie (330 
tys. zł), 
- zakup karetki pogotowia ratunkowego dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli 
(335 tys. zł), 
- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nisku (330 
tys. zł), 
- rozbudowa Zespołu Szkół w Sarzynie o oddział przedszkolny (335 tys. zł), 
- rozbudowa i wyposażenie Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w WSPR 
Rzeszów (600 tys. zł), 
- rozbudowa i wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZ ZOZ w Górnie 
(200 tys. zł). 

 
- w części 85/24 - Województwo śląskie o kwotę 1.600 tys. zł w rezerwach ogólnych i 
celowych (rozdz. 75818, wydatki majątkowe), z tego: 

- budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 w Bytomiu (300 tys. zł),  
- przebudowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej 88 nad ulicą Hagera dla zapewnienia 
bezpieczeństwa w ruch drogowym w mieście Zabrze (1.000 tys. zł), 
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Knurowie (300 tys. zł). 

 
- w części 85/30 - Województwo wielkopolskie o kwotę 3.450 tys. zł w rezerwach ogólnych i 
celowych (rozdz. 75818, z tego 1.000 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz 
2.450 tys. zł wydatki majątkowe), z tego: 

- zakup karetki pogotowia dla szpitala powiatowego w Jarocinie (300 tys. zł), 
- zakup karetki pogotowia dla wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kaliszu (300 tys. 
zł), 
- zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z 
wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów 



27 
 

 
 

powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie (350 tys. 
zł), 
- konieczna modernizacja Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Jarocinie 
(1.000 tys. zł),  
- zakupy inwestycyjne: sprzęt podręczny komputerowy dla Inspektorów Nadzoru 
Budowlanego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania; 
dysponent: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (500 tys. zł), 
- wydatki na ochronę zabytków: 
- kościół poewangelicki we Lwówku (woj. wielkopolskie); własność Skarbu Państwa 
(500 tys. zł), 
- zamek na wyspie Jeziora Góreckiego, Jeziory, gmina Stęszew (woj. wielkopolskie); 
własność Skarbu Państwa (500 tys. zł). 

 
– KP PiS 

– przyjąć 
107) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 

organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 46 - Zdrowie na działalność 
dydaktyczną (rozdz. 80306, wydatki  majątkowe), na zadania inwestycyjne realizowane przez 
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie. 
 
– KP PiS 

– przyjąć 
108) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 83 – Środki na finansowanie zadań związanych z 

organizacją w Polsce Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 73 – 
Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na 
zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu 
państwa (wydatki majątkowe). 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

109) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 83 – Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, zmniejszyć wydatki o kwotę 7.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 21 – Gospodarka morska na urzędy 
morskie (rozdz. 60043, wydatki bieżące jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) w Urzędach morskich w 
Gdyni, Słupsku i Szczecinie, z tego: wynagrodzenia osobowe – 6.111 tys. zł, z tego 
pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 2.499 tys. zł, korpus służby 
cywilnej – 3.612 tys. zł oraz pochodne – 889 tys. zł. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

110) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 5.735 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 43 - Wyznania religijne oraz 
mniejszości narodowe i etniczne na Fundusz Kościelny (rozdz. 75822, dotacje i subwencje) 
na zwiększenie finansowanych z Funduszu Kościelnego dotacji dla Kościołów na remonty i 
konserwację obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej, z tego: 



28 
 

 
 

- prace renowacyjno-konserwatorskie Ołtarza Matki Boskiej w Kościele św. Mateusza 
w Starogardzie Gdańskim (300 tys. zł), 
- prace renowacyjno-konserwatorskie w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Pelplinie (500 tys. zł), 
- dofinansowanie renowacji zabytkowych kościołów w Słupsku: pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego i Mariackiego (400 tys. zł), 
- prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej w 
Oporowie (100 tys. zł), 
- prace konserwatorsko-restauratorsko-remontowe w Kościele Św. Jacka i Św. Doroty 
w Piotrkowie Trybunalskim (150 tys. zł), 
- prace konserwatorsko-restauratorsko-remontowe w Sanktuarium Matki Bożej 
Świętorodzinnej w Studziannie-Poświętnem (150 tys. zł), 
- prace konserwatorsko-restauratorsko-remontowe w Kościele z XVIII w. Parafia Św. 
Marcina w Tomaszowie Mazowieckim (100 tys. zł), 
- prace konserwacyjno-restauracyjno-remontowe w Kościele Św. Wawrzyńca w 
Białyninie (100 tys. zł), 
- remont zabytkowego Kościoła pw. św. Mikołaja w Rynarcicach (55 tys. zł), 
- remont elewacji kościoła zabytkowego we Włodarach (150 tys. zł), 
- remont dachu w kościele zabytkowym w Hajdukach Nyskich (150 tys. zł), 
- wykonanie prac remontowych w  zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Michała 
Archanioła w Szybowicach (170 tys. zł),  
- remont kościoła zabytkowego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w 
Głubczycach (150 tys. zł), 
- remont elewacji barokowego kościoła gimnazjalnego pw. WNMP w Nysie (1.000 tys. 
zł), 
- remont Katedry Opolskiej (1.000 tys. zł), 
- remont Kościoła zabytkowego w Żytniowie pw. św. Marcina (150 tys. zł), 
- renowacja prezbiterium w kościele pw. św. Michała Archanioła w Prudniku (120 tys. 
zł), 
- remont kościoła zabytkowego w Lubrzy (180 tys. zł), 
- remont kościoła zabytkowego w Kostowie (60 tys. zł), 
- prace konserwatorskie w Bazylice oo. Bernardynów (XVII w.) w Rzeszowie 
(200 tys. zł), 
- remont zabytkowego Kościoła pw. Św. Katarzyny w Dytmarowie (120 tys. zł), 
- remont zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebini (180 tys. zł), 
- prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowym obiekcie klasztornym Opactwa Św. 
Wojciecha Sióstr Benedyktynek w Staniątkach (150 tys. zł), 
- prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowym Domu Zakonnym Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Sierczy (100 tys. zł). 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

111) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 5.040 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne 
krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na realizację zadań w obszarze transportu z 
uwzględnieniem takich zadań jak:  
- przygotowanie procesu inwestycyjnego dla trzech obwodnic miast: Brzegu - DK 39 
(100 tys. zł),  Prudnika - DK 41 (100 tys. zł), Strzelec Opolskich - DK 94 (100 tys. zł), 
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- opracowanie studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych dla obwodnic w 
ciągu dróg krajowych miast: Wschowa, Słubice, Szprotawa, Nowogród Bobrzański (3.000 
tys. zł), 
- przebudowa skrzyżowania DK11, obwodnica Chludowa, km 261+230, z budową 
sygnalizacji świetlnej (1.500 tys. zł), 
- węzeł autostradowy: Ropczyce-Ostrów (autostrada A-4 z DK986) (70 tys. zł), 
Kolbuszowa (autostrada A-4 z DK987) (70 tys. zł), Pilzno (autostrada A-4 z DK73) (100 tys. 
zł).  
– KP PiS 

– przyjąć 
 

112) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - rezerwy celowe w poz. 44 - 
Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych (wydatki majątkowe).  
– KP PiS 

– przyjąć 
 

113) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 21 - Gospodarka morska na szkoły 
zawodowe (rozdz. 80130, wydatki majątkowe), na wydatki inwestycyjne dla Zespołu Szkół 
Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu. 
– KP PiS 

– przyjąć 
114) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 

organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 3.635 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, w tym w kwocie 300 tys. zł na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  (rozdz. 
92109, wydatki majątkowe), w kwocie 335 tys. zł na muzea (dotacje i subwencje) oraz w 
kwocie 3.000 tys. zł na pozostałą działalność (rozdz. 92195), w tym 1.400 tys. zł na dotacje i 
subwencje i 1.600 tys. zł na wydatki majątkowe, z tego:  
- wyposażenie wybudowanego Domu Kultury w Gminie Poświętne woj. Podlaskie. 
Inwestor Gmina Poświętne (300 tys. zł) 
- przebudowa pomieszczeń Ratusza w Mrągowie wraz z budową dźwigu osobowego na 
potrzeby Muzeum (1.100 tys. zł) 
- wykonanie prac remontowych Pomnika Pamięci Narodowej w Tuchowie, ul. 
Daszyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (100 tys. zł) 
- renowacja mogił żołnierskich z XIX i XX w. w sekcji wojennej cmentarza 
parafialnego w Krasnymstawie, ul. Okrzei -  nagrobków wojennych, 2 rzeźb żałobnych, grobu 
rodzinnego Dziewickich - (300 tys. zł) 
- remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta 
Tarnobrzega (335 tys. zł) 
- wykonanie dokumentacji budowlanej zmiany użytkowania podziemi Katedry - 
"Pomnika Historii" dla projektu pn. "Panteon Górnośląski" realizowany przez Parafię 
Katedralną Chrystusa Króla w Katowicach (projekty instalacji, ekspertyzy) (500 tys. zł) 
- wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach 
powstańców styczniowych, listopadowych, orląt przemyskich, legionistów i żołnierzy 
polskich, poległych w walkach o odzyskanie niepodległości, których groby znajdują się na 
zabytkowych cmentarzach Przemyśla i okolic, a także na prace remontowe i konserwatorskie 
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przy budynku domu żołnierza im. Marszałka J. Piłsudskiego w Przemyślu, przebudowanego 
wg projektu inż. Stanisława Polaka z trzech budynków wchodzących w skład zabytkowego 
zespołu koszarowego z okresu I wojny światowej (1.000 tys. zł). 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

115) w części 83 - Rezerwy celowe, poz.  83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizowanie zadań związanych z organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi 
zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 16 -  Kancelaria Prezesa Rady  Ministrów w urzędach naczelnych i 
centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek 
budżetowych) z przeznaczeniem na realizację  zadań  m.in  z zakresu polityki społecznej, 
pomocy humanitarnej, podniesienia kompetencji analitycznych. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

116) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 2.700 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 73 - 
Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na 
zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu 
państwa (wydatki majątkowe). 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

117) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 83 – Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 28 – Nauka na pozostałe instytucje 
kultury (rozdz. 92114, wydatki majątkowe) na  zakup i wyposażenie autobusu elektrycznego 
(naukobus) – minicentrum nauki z przystosowaniem dla niepełnosprawnych dzieci i 
młodzieży (mobilne lekcje). 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

118) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części  38 - Szkolnictwo wyższe  na 
działalność dydaktyczną (rozdz. 80306) w kwocie 1.200 tys. zł, w tym na dotacje i subwencje  
200 tys. zł i na wydatki majątkowe 1.000 tys. zł, a także na pozostałą działalność (rozdz. 
80395 ) w kwocie 800 tys. zł (wydatki majątkowe), na: 
- wyposażenie laboratorium na potrzeby dydaktyczne Wydziału Matematyczno-
Przyrodniczego Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie (1.000 tys. zł), 
- dofinansowanie budowy i wyposażenia Centrum Medialnego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (800 tys. zł), 
- dofinansowanie digitalizacji zbiorów bibliotecznych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego – bieżąca działalność dydaktyczna (200 tys. zł).  
– KP PiS 

– przyjąć 
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119) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi, zmniejszyć wydatki o kwotę 1.200 tys. 
zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt. 
"Powstanie  Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób 
Środowiskowych,  Cywilizacyjnych  i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi" 
(wydatki majątkowe). 
- poseł Marian Zembala  
- poseł Jerzy Polaczek 
- poseł Grzegorz Janik  
- poseł Tadeusz Dziuba 
- poseł Janusz Cichoń  
- poseł Krystyna Skowrońska  
- poseł Ewa Kopacz 
- poseł Izabela Leszczyna  
- poseł Zofia Czernow  
- poseł Joanna Mucha 
- poseł Beata Małecka-Libera  
- poseł Alicja Chybicka  
- poseł Marta Golbik 
- poseł Władysław Kosiniak-Kamysz  
- poseł Genowefa Tokarska 
- poseł Kornel Morawiecki 
- poseł Małgorzata Zwiercan  
- poseł Tomasz Jaskóła  
- poseł Krzysztof Sitarski  
- poseł Marek Ruciński 
- poseł Ryszard Galla  
- poseł Wojciech Król  
- poseł Dorota Niedziela  

– przyjąć 
 

120) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 45 - Sprawy zagraniczne na Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych (rozdz. 75062, dotacje i subwencje). 
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki będzie odpowiednia zmiana planu finansowego 
PISM w załączniku nr 14 do projektu ustawy budżetowej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego sprawozdania. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

121) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 31- Praca na Ochotnicze Hufce 
Pracy (rozdz. 85336, wydatki majątkowe), na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych 
Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie, w związku z 
realizacją przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja internatów Lubelskiej 
Wojewódzkiej Komendy  Ochotniczych Hufców Pracy”. 
– KP PiS 

– przyjąć 
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122) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 

organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 941 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego na archiwa (rozdz. 92117, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na 
zwiększenie wydatków bieżących Archiwum Akt Nowych związane z planowanym 
zabezpieczeniem i obsługą dokumentacji po likwidowanym Ministerstwie Skarbu Państwa o 
941 tys. zł  (m.in. porządkowanie przejętego zasobu archiwalnego, wynajem powierzchni 
magazynowo-biurowej). 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

123) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce Wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 722 tys. zł 
(dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 18 - 
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na nadzór 
budowlany (rozdz. 71015, wydatki bieżące jednostek budżetowych), w tym na wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu służby cywilnej - 608 tys. zł. Kwota 722 tys. zł, w tym kwota 608 
tys. zł, zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 
dla 15 etatów (po ok. 4.500 zł brutto miesięcznie) od dnia 1 kwietnia 2018 r.  
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki będą odpowiednie zmiany w załącznikach nr 2 i 
6 do projektu ustawy budżetowej.  
 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

124) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 500 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 03 - Kancelaria Senatu w rozdz. 75195 
- Pozostała działalność na zwiększenie dotacji na zadania dotyczące współpracy z Polonią i 
Polakami (Dom Polski we Lwowie). 
 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

125) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 83 - Środki na finansowanie zadań związanych z 
organizacją w Polsce wystawy EXPO 2022 w Łodzi zmniejszyć wydatki o kwotę 100 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 25 - Kultura fizyczna na pozostałą 
działalność (rozdz. 92695, wydatki majątkowe) na modernizację infrastruktury stadionu w 
Węgrowie. 
– KP PiS 

– przyjąć 
do załącznika nr 10: 

126) w załączniku nr 10 – Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym 
wprowadzić 2 nowe programy wieloletnie pn. „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem 
Onkologicznym” oraz "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy" (po wierszu dotyczącym 
Programu "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"), w szczegółowości zgodnej z tabelą w załączniku nr 
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3 do niniejszego sprawozdania. Łączna kwota nakładów do poniesienia z budżetu państwa w 
2018 roku w ramach wszystkich Programów wsparcia finansowego inwestycji w 
infrastrukturę w ochronie zdrowia wyniesie 480.264 tys. zł (zamiast: 460.626 tys. zł). 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

127) w załączniku nr 10 – Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym tabeli 
dotyczącej programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – 
Etap V 2016-2020”, nadać brzmienie w szczegółowości zgodnej z tabelą w załączniku nr 1 do 
niniejszego sprawozdania, w ten sposób, że koszty całkowite programu [kol. 10 i 11] wyniosą 
ogółem 67.041 tys. zł (zamiast – 68.635 tys. zł), w tym nakłady planowane do poniesienia po 
2017 r. z budżetu państwa [kol. 12] ogółem – 31.738 tys. zł (zamiast – 28.548 tys. zł). W 
kolejnych latach budżetowych nakłady z budżetu państwa wyniosą: w 2018 r. [kol. 13] – 
13.243 tys. zł (wielkość bez zmian), w 2019 r. [kol. 14] – 7.831 tys. zł (zamiast – 8.626 tys. 
zł) oraz w 2020 r. [kol. 15] – 10.664 tys. zł (zamiast – 6.679 tys. zł). 
– KP PiS 

– przyjąć 
 do załącznika nr 12: 
128) w załączniku nr 12 "Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej": 

a)  w tabeli 8 - IGB Piast, w tabeli 9 - IGB Baltica, w tabeli 10 - IGB Pomerania, w tabeli 11 
- IGB Mazovia i w tabeli 12 - IGB Carpatia w części A w pozycjach: 

Lp. I „Stan na początek roku” w pozycji Lp. 1 „Środki obrotowe”;  
Lp. II „Przychody ogółem” w pozycjach Lp. 5 „Pozostałe przychody” oraz Lp. 5.1 
„Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)”;  
Lp. III „Koszty ogółem” w pozycji Lp. 1.8 „Podatki i opłaty”;  
Lp. X „Stan na koniec roku” w pozycji Lp. 1 „Środki obrotowe”, 
wyrazy „z tego:” zastąpić wyrazami „w tym:”. 

b) w tabeli 10 projekt planu finansowego IGB Pomerania w pozycji Lp. X „Stan na koniec 
roku” w pozycji Lp. 3 „Zobowiązania” zmienia się kwotę 10.833 tys. zł na kwotę 10.883 
tys. zł. 

– KP PiS 
– przyjąć 

do załącznika nr 13: 
129) w załączniku nr 13 w tabeli 12 w planie finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpeniterncjarnej zmniejszyć o kwotę 5.820 tys. zł wysokość planu w pozycji 
3.6.3. „Pomoc postpenitencjarna” oraz zwiększyć o kwotę 5.820 tys. zł wysokość pozycji 2.1. 
„Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej”. 
– KP PiS 

– przyjąć 
do części tekstowej: 

130) art. 39 nadać brzmienie: 
„Art. 39. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 

2018 r.”. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych 
przepisach i załącznikach do ustawy budżetowej. 
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Załączniki do poprawek 
Załącznik nr 1  
Załącznik do poprawki nr  127  
 

 
 

2018%r. 2019%r. 2020%r.

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

31#738 13#243 7#831 10#664

83
Ministerstwo%Spraw%
Wewnętrznych%i
Administracji%

Program:
"Oświęcimski%strategiczny%program%
rządowy%I%Etap%V%2016I2020"%

Zapewnienie%pokoju%społecznego%
wokół%byłego%niemieckiego%
nazistowskiego%obozu%
koncentracyjnego%AuschwitzI
Birkenau%dla%tworzenia%warunków%
godnego%upamiętnienia%
największego%w%Europie%i%świecie%
miejsca%pamięci%masowej%zagłady,%
wpisanego%na%listę%Światowego%
Dziedzictwa%UNESCO,%głównie%
poprzez%wsparcie%działań%jednostek%
samorządu%terytorialnego%Ziemi%
Oświęcimskiej%na%rzecz%
zagwarantowania%godnych%warunków%
upamiętnienia%(ofiar)%masowej%
zagłady,%odpowiedniej%dostępności%
miejsc%pamięci%i%bezkonfliktowego%
funkcjonowania%Państwowego%
Muzeum%AuschwitzIBirkenau,%przy%
jednoczesnym%tworzeniu%warunków%
dla%harmonijnego%rozwoju%społecznoI
gospodarczego%lokalnych%wspólnot%
samorządowych

Liczba%wykonanych%
zadań%Programu%do%
końca%roku%(w%szt.%
narastająco)

[2016]
4 18 21 31 2016I2020 67%041 67%041 31%738 13%243 7%831 10%664

Działanie%9.1.1.7.W%Opieka%nad%miejscami%pamięci%narodowej%oraz%grobami%i%cmentarzami%wojennymi

Oświęcimski#strategiczny#program#rządowy#A#Etap#V#2016A2020
Podstawa#prawna:#uchwała%Nr%146/2015%Rady%Ministrów%z%dnia%18%sierpnia%2015%r.%z%późn.%zm.
Nakłady#do#poniesienia#z#budżetu#państwa#w#2018#roku####################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################
Funkcja%9.%Kultura%i%dziedzictwo%narodowe

Zadanie%9.1.W%Ochrona%i%popularyzacja%dziedzictwa%i%tożsamości%narodowej%w%kraju%i%za%granicą
Podzadanie%9.1.1.W%Ochrona%materialnego%dziedzictwa%kulturowego%i%miejsc%pamięci%narodowej%w%kraju%i%za%granicą

2019%r. 2020%r.Jednostka%
koordynująca/realizująca Bazowa

Docelowa
Termin%
realizacji

Koszty%całkowite%programu%%%%%%%%%%%%%%%%%
(wszystkie%źródła)

Nakłady%do%poniesienia%po%2017%r.%
z%budżetu%państwa

Wartość

Ogółem

W%ramach%
zadania/

podzadania/
działania

Ogółem 2018%r.

2

Część
Nazwa%programu%

zadania/podzadania/działania Cel%programu

Miernik

Nazwa
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Załącznik nr  2 
Załącznik do poprawki nr  120  
 

 

Część&A&&Plan&finansowy&w&układzie&memoriałowym

& Plan

Lp. na

& &2018&r.

w&tys.&zł

1 3

I STAN&NA&POCZĄTEK&ROKU:& x

1 Środki&obrotowe,&w&tym: 1&900&

1.1 Środki&pieniężne 900&

1.2 Należności&krótkoterminowe 300&

1.2.1 z&tytułu&udzielonych&pożyczek

1.2.2 od&jednostek&sektora&finansów&publicznych

1.3 Zapasy 700&

2 Należności&długoterminowe

2.1 z&tytułu&udzielonych&pożyczek

2.2 od&jednostek&sektora&finansów&publicznych

3 Zobowiązania 200&

3.1 z&tytułu&zaciągniętych&pożyczek&i&kredytów

3.2 wymagalne

II PRZYCHODY&OGÓŁEM 10&684&

1 Przychody&z&prowadzonej&działalności,&z&tego: 2&100&

1.1 pozostałe 2&100&

2 Dotacje&z&budżetu&państwa 8&584&

3 Środki&otrzymane&z&Unii&Europejskiej&

4 Środki&od&innych&jednostek&sektora&finansów&publicznych

5 Pozostałe&przychody,&w&tym:

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

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

5.2 Środki&otrzymane&od&&jednostek&spoza&sektora&finansów&publicznych

5.3 Równowartość&odpisów&amortyzacyjnych

5.4 ………………………………………..

III KOSZTY&OGÓŁEM 10&684&

1 Koszty&funkcjonowania 10&684&

1.1 Amortyzacja 30&

1.2 Materiały&i&energia 408&

1.3 Usługi&obce 2&000&

1.4 Wynagrodzenia,&z&tego: 6&358&

1.4.1 &osobowe& 5&958&

1.4.2 &bezosobowe 150&

1.4.3 &pozostałe& 250&

1.5 Świadczenia&na&rzecz&osób&fizycznych 15&

1.6 Składki,&z&tego&na: 1&038&

1.6.1 ubezpieczenie&społeczne 896&

1.6.2 Fundusz&Pracy 142&

1.6.3 Fundusz&Emerytur&Pomostowych

1.7 Płatności&odsetkowe&wynikające&z&zaciągniętych&zobowiązań

1.8 Podatki&i&opłaty,&w&tym: 30&

1.8.1 &podatek&akcyzowy

1.8.2 &podatek&od&towarów&i&usług&(VAT) 30&

1.8.3 &opłaty&na&rzecz&budżetów&jednostek&samorządu&terytorialnego

1.8.4 &podatki&stanowiące&źródło&dochodów&własnych&jednostek&&samorządu&terytorialnego

1.8.5 &opłaty&na&rzecz&budżetu&państwa

1.8.6 &…………………………………

1.9 Pozostałe&koszty&funkcjonowania& 805&

2 Koszty&realizacji&zadań,&w&tym:

2.1 &m&środki&przekazane&innym&podmiotom

PLAN&FINANSOWY

POLSKIEGO&INSTYTUTU&SPRAW&MIĘDZYNARODOWYCH

Wyszczególnienie

2
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Część&A&&cd)
& Plan
Lp. na
& &2018&r.

w&tys.&zł
1 3

3 Pozostałe&koszty,&w&tym:
3.1 Środki&na&wydatki&majątkowe
3.2 …………………………………..

IV WYNIK&BRUTTO&(II&T&III) &+&0&

V OBOWIĄZKOWE&OBCIĄŻENIA&WYNIKU&FINANSOWEGO

1 Podatek&dochodowy&od&osób&prawnych
2 Pozostałe&obciążenia&wyniku&finansowego,&w&tym:
2.1 Wpłata&do&budżetu&państwa&(np.&z&zysku,&nadwyżki&środków&finansowych)

VI WYNIK&NETTO&(IV&T&V) &+&0&

VII DOTACJE&Z&BUDŻETU&PAŃSTWA x

1 Dotacje&ogółem,&z&tego: 8&584&
1.1 T&podmiotowa 8&584&
1.2 T&przedmiotowa
1.3 T&celowa
1.4 T&celowa&na&finansowanie&projektów&z&udziałem&środków&UE&T&bieżące
1.4.1 &&&w&tym:&na&współfinansowanie
1.5 T&celowa&na&finansowanie&projektów&z&udziałem&środków&UE&T&majątkowe
1.5.1 &&&w&tym:&na&współfinansowanie
1.6 T&na&inwestycje&i&zakupy&inwestycyjne

VIII ŚRODKI&NA&WYDATKI&MAJĄTKOWE
w&tym:

1 …………………………….

IX ŚRODKI&PRZYZNANE&INNYM&PODMIOTOM

X STAN&NA&KONIEC&ROKU:& x

1 Środki&obrotowe,&w&tym: 1&900&
1.1 Środki&pieniężne 900&
1.2 Należności&krótkoterminowe 300&
1.2.1 z&tytułu&udzielonych&pożyczek
1.2.2 od&jednostek&sektora&finansów&publicznych
1.3 Zapasy 700&
2 Należności&długoterminowe
2.1 z&tytułu&udzielonych&pożyczek
2.2 od&jednostek&sektora&finansów&publicznych
3 Zobowiązania 200&
3.1 z&tytułu&zaciągniętych&pożyczek&i&kredytów
3.2 wymagalne

2

PLAN&FINANSOWY
POLSKIEGO&INSTYTUTU&SPRAW&MIĘDZYNARODOWYCH

Wyszczególnienie
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Część&B&&Dane&uzupełniające
Plan
na

&2018&r.

w&tys.&zł

1 3

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

1.1 Papiery&wartościowe
1.2 Kredyty&i&pożyczki,&w&tym&zaciągnięte&od:

&L&sektora&finansów&publicznych
&L&pozostałych

1.3 Depozyty&przyjęte&przez&jednostkę
1.4 Zobowiązania&wymagalne

Część&C&&Dane&uzupełniające
Plan
na

&2018&r.

w&tys.&zł

1 3

1 Wolne&środki&finansowe&przekazane&w&zarządzanie&lub&depozyt&u&Ministra&Finansów 900&

1.1 &L&depozyty&overnight&(O/N) 900&
1.2 &L&depozyty&terminowe

2

2

PLAN&FINANSOWY
POLSKIEGO&INSTYTUTU&SPRAW&MIĘDZYNARODOWYCH

Lp. Wyszczególnienie

Lp. Wyszczególnienie
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Załącznik nr  3 
Załącznik do poprawki nr  126  

 
 

2018%r. 2019%r. 2020%r.
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

#ADR! 480)264 #ADR! #ADR!

46
Uniwersytet%Medyczny%w%

Łodzi

Program:
Drugi%etap%budowy%Centrum%KlinicznoF
Dydaktycznego%Uniwersytetu%
Medycznego%w%Łodzi%wraz%z%
Akademickim%Ośrodkiem%
Onkologicznym

Konsolidacja%rozproszonych%
obiektów%medycznych%UM%w%Łodzi%
poprzez%przeniesienie%klinik%z%
jednostek%obcych%oraz%szpitali%UM,%w%
efekcie%utworzenie%jednego%
akademickiego%ośrodka%łączącego%
funkcje%dydaktyczną,%badawczą%i%
kliniczną.%
1)%394%nowych%łóżek%szpitalnychT
2)%43.500%m2%powierzchni%budynków,%
w%tym:
a)%w%budynku%A1%F%23.000%m2%
(zagospodarowanie%pustostanu)T
b)%w%budynku%A2%–%18.300%m2%
(zagospodarowanie%pustostanu)T
c)%Ośrodek%Radioterapii%2.200%m2%
(nowy%obiekt)

Udział%
zrealizowanego%
zakresu%rzeczowego,%
narastająco%(w%%)

[2016]
0 3 14 34 2018F2023 474%486 453%694 453%694 15%131 51%620 91%374

46
Uniwersytet%Mikołaja%
Kopernika%w%Toruniu%
Collegium%Medicum%im.%

L.%Rydygiera%w%
Bydgoszczy

Program:
Wieloletni%program%medyczny%–%
rozbudowa%i%modernizacja%Szpitala%
Uniwersyteckiego%Nr%2%im.%dr.%Jana%
Biziela%w%Bydgoszczy

Stworzenie%warunków%do%poprawy%
jakości%udzielania%świadczeń%
zdrowotnych%i%realizacji%zadań%
dydaktycznoFnaukowych%Collegium%
Medicum%im.%L.%Rydygiera
w%Bydgoszczy%Uniwersytetu%Mikołaja%
Kopernika%w%Toruniu%przez%
wybudowanie%nowoczesnego
budynku%oraz%modernizację%
wybranych%jednostek%w%obecnych%
budynkach%szpitala.
6Fcio%piętrowy%budynek%o%powierzchni%
całkowitej%18%400%m2,%modernizacja
29%178%m2%istniejącej%powierzchni%
szpitala

Udział%
zrealizowanego%
zakresu%rzeczowego,%
narastająco%(w%%)

[2016]
0 3 16 34 2018F2024 360%955 360%955 348%752 4%507 41%442 62%823

Część
Nazwa%programu%

zadania/podzadania/działania Cel%programu

Miernik

Termin%
realizacji

Jednostka%
koordynująca/realizująca

Docelowa

Nakłady%do%poniesienia%po%2017%r.%
z%budżetu%państwa

Nazwa

Wartość

Ogółem

W%ramach%
zadania/

podzadania/
działania

Ogółem 2018%r. 2019%r. 2020%r.
Bazowa

Koszty%całkowite%programu%%%%%%%%%%%%%%%%%
(wszystkie%źródła)

Zadanie%20.4.W%Rozwój%infrastruktury%systemu%ochrony%zdrowia
Podzadanie%20.4.1.W%Rozwój%infrastruktury%systemu%ochrony%zdrowia
Działanie%20.4.1.1.W%Inwestycje%budowlane%w%obiektach%związanych%z%ochroną%zdrowia%z%wyłączeniem%programów%polityki%zdrowotnej

2
Programy)wsparcia)finansowego)inwestycji)w)infrastrukturę)w)ochronie)zdrowia

Podstawa)prawna:)uchwała%Nr%72/2011%Rady%Ministrów%z%dnia%24%maja%2011%r.%z%późn.%zm.,%uchwała%Nr%66/2015%Rady%Ministrów%z%dnia%12%maja%2015%r.%z%późń.%zm.,%uchwała%Nr%197/2015%Rady%Ministrów%z%dnia%3%listopada%2015%r.%z%późń.%zm.,%art.%102%ustawy%z%dnia%27%sierpnia%2009%r.%–%
Przepisy%wprowadzające%ustawę%o%finansach%publicznych%(Dz.%U.%Nr%157,%poz.%1241,%z%późn%zm.)%F%z%późniejszymi%zmieniającymi%uchwałami%Rady%Ministrów,%uchwała%Nr%202/2017%Rady%Ministrów%z%dnia%13%grudnia%2017%r.,%uchwała%Nr%203/2017%Rady%Ministrów%z%dnia%13%grudnia%2017%r.

Nakłady)do)poniesienia)z)budżetu)państwa)łącznie)w)ramach)programów)w)2018)roku))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Funkcja%20.%Zdrowie



 
 

 

Załącznik nr  4 
Załącznik do poprawki nr 71  

 

Część&A&&Plan&finansowy&w&układzie&memoriałowym

& Plan

Lp. na

& &2018&r.

w&tys.&zł

1 3

I STAN&NA&POCZĄTEK&ROKU:& x

1 Środki&obrotowe,&w&tym: 55&616&

1.1 Środki&pieniężne 0&

1.2 Należności&krótkoterminowe 53&516&

1.2.1 z&tytułu&udzielonych&pożyczek 0&

1.2.2 od&jednostek&sektora&finansów&publicznych 0&

1.3 Zapasy 2&100&

2 Należności&długoterminowe 5&064&

2.1 z&tytułu&udzielonych&pożyczek 0&

2.2 od&jednostek&sektora&finansów&publicznych 0&

3 Zobowiązania 16&068&

3.1 z&tytułu&zaciągniętych&pożyczek&i&kredytów 0&

3.2 wymagalne 0&

II PRZYCHODY&OGÓŁEM 1&318&138

1 Przychody&z&prowadzonej&działalności,&z&tego: 527&540&

1.1 Przychody&netto&ze&sprzedaży&produktów&sprzedanych&NFZ&

1.2 Przychody&z&tytułu&składek&na&ubezpieczenie&zdrowotne

1.3
Przychody&za&usługi&wodne&wymienione&w&art.&255&Prawa&Wodnego&wg&
stawek&ujętych&w&art.&274

527&540&

2 Dotacje&z&budżetu&państwa 517&629

3 Środki&otrzymane&z&Unii&Europejskiej& 0&

4 Środki&od&innych&jednostek&sektora&finansów&publicznych 101&973&

5 Pozostałe&przychody,&w&tym: 170&996&

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

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

5.2 Środki&otrzymane&od&&jednostek&spoza&sektora&finansów&publicznych 479&

5.3 Równowartość&odpisów&amortyzacyjnych 170&517&

5.4 ………………………………………..

III KOSZTY&OGÓŁEM 1&377&129&

1 Koszty&funkcjonowania 1&297&649

1.1 Amortyzacja 170&517&

1.2 Materiały&i&energia 47&406&

1.3 Usługi&obce 266&075&

1.4 Wynagrodzenia,&z&tego: 366&206&

1.4.1 &osobowe& 364&102&

1.4.2 &bezosobowe 2&104&

1.4.3 &pozostałe&

1.5 Świadczenia&na&rzecz&osób&fizycznych 4&648&

1.6 Składki,&z&tego&na: 68&050&

1.6.1 ubezpieczenie&społeczne 59&130&

1.6.2 Fundusz&Pracy 8&920&

1.6.3 Fundusz&Emerytur&Pomostowych

1.7 Płatności&odsetkowe&wynikające&z&zaciągniętych&zobowiązań

1.8 Podatki&i&opłaty,&w&tym: 17&060&

1.8.1 &podatek&akcyzowy 348&

1.8.2 &podatek&od&towarów&i&usług&(VAT) 9&670&

1.8.3 &opłaty&na&rzecz&budżetów&jednostek&samorządu&terytorialnego 1&875&

1.8.4 &podatki&stanowiące&źródło&dochodów&własnych&jednostek&&samorządu&terytorialnego 163&

1.8.5 &opłaty&na&rzecz&budżetu&państwa 1&339&

1.8.6 podatek&od&nieruchomości 3&577&

1.9 Pozostałe&koszty&funkcjonowania& 357&687

2 Koszty&realizacji&zadań,&w&tym: 79&480&

2.1 &m&środki&przekazane&innym&podmiotom 79&480&

2

PLAN&FINANSOWY

Państwowego&Gospodarstwa&Wodnego&Wody&Polskie

Wyszczególnienie



 

 
 

40 

 
 
 
 
 
 

Część&A&&cd)
& Plan
Lp. na
& &2018&r.

w&tys.&zł
1 3

3 Pozostałe&koszty,&w&tym:
3.1 Środki&na&wydatki&majątkowe
3.2

IV WYNIK&BRUTTO&(II&S&III) S58&991&

V OBOWIĄZKOWE&OBCIĄŻENIA&WYNIKU&FINANSOWEGO 0&

1 Podatek&dochodowy&od&osób&prawnych
2 Pozostałe&obciążenia&wyniku&finansowego,&w&tym:
2.1 Wpłata&do&budżetu&państwa&(np.&z&zysku,&nadwyżki&środków&finansowych)

VI WYNIK&NETTO&(IV&S&V) S58&991&

VII DOTACJE&Z&BUDŻETU&PAŃSTWA x

1 Dotacje&ogółem,&z&tego: 1&180&443&
1.1 S&podmiotowa
1.2 S&przedmiotowa
1.3 S&celowa 496&851
1.4 S&celowa&na&finansowanie&projektów&z&udziałem&środków&UE&S&bieżące 66&380&
1.4.1 &&&w&tym:&na&współfinansowanie 13&708&
1.5 S&celowa&na&finansowanie&projektów&z&udziałem&środków&UE&S&majątkowe 609&381&
1.5.1 &&&w&tym:&na&współfinansowanie 133&716&
1.6 S&na&inwestycje&i&zakupy&inwestycyjne 7&831&

VIII ŚRODKI&NA&WYDATKI&MAJĄTKOWE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(nakłady&na&rzeczowe&aktywa&trwałe&i&wartości&niematerialne&i&prawne)

617&212&

w&tym:

1
Inwestycje&i&dotacje&dla&Wód&Polskich&wydatki&wynikajace&z&dokumentów&
strategicznych&oraz&utrzymanie&Majątku&SP&(obiekty&hydrotechniczne,&rzeki,&
potoki)

7&831&

2 Inwestycje&unijne&(wkłady&własne)
3 Inwestycje&unijne&(środki&unijne) 609&381&

IX ŚRODKI&PRZYZNANE&INNYM&PODMIOTOM 80&340&

X STAN&NA&KONIEC&ROKU:& x

1 Środki&obrotowe,&w&tym: 15&619&
1.1 Środki&pieniężne 221&
1.2 Należności&krótkoterminowe 13&302&
1.2.1 z&tytułu&udzielonych&pożyczek 0&
1.2.2 od&jednostek&sektora&finansów&publicznych 0&
1.3 Zapasy 2&096&
2 Należności&długoterminowe 43&953&
2.1 z&tytułu&udzielonych&pożyczek 0&
2.2 od&jednostek&sektora&finansów&publicznych 0&
3 Zobowiązania 33&841
3.1 z&tytułu&zaciągniętych&pożyczek&i&kredytów 0&
3.2 wymagalne 0&
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Warszawa, dnia 10 stycznia 2018 r. 
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Część&B&&Dane&uzupełniające
Plan
na

&2018&r.
w&tys.&zł

1 3
1 Wolne&środki&finansowe&przekazane&w&zarządzanie&lub&depozyt&u&Ministra&Finansów 221&

1.1 &I&depozyty&overnight&(O/N) 221&
1.2 &I&depozyty&terminowe
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