
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 r. Druk nr 388 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 17 grudnia 2008 r. nad ustawą

budżetową na rok 2009,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 47, 56, 100, 127, 159, 216 i 218.

Ponadto Komisja informuje, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja Gospodarki Narodowej dokonała
zmiany treści swoich wniosków (pkt 1 i 22 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Witold Idczak wycofał swój
wniosek (pkt 48 zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Narodowej

(-) Kazimierz Kleina



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy budżetowej na rok 2009

1) a) w art. 25 zwiększa się limit środków na wynagrodzenia o 3.765 tys. zł,

w tym wynagrodzenia zasadnicze o 3.383 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 41 Środowisko:

- w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 3.609 tys. zł oraz wydatki na finansowanie

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 2.388 tys. zł,

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 1 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 149 tys. zł oraz wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

4.066 tys. zł,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się świadczenia

na rzecz osób fizycznych o 133 tys. zł, wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 44.634 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 279 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z

budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i

EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zwiększa się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 6.454

tys. zł,

d) w załączniku nr 2 w części 85/02 Województwo dolnośląskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 81 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 3

tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.556 tys. zł,
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- w rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych, zmniejsza

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 200 tys. zł,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 6 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 116 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 325 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 250 tys. zł,

e) w załączniku nr 2 w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 13 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1

tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 737 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się świadczenia

na rzecz osób fizycznych o 7 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 455 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 250 tys. zł,

f) w załączniku nr 2 w części 85/06 Województwo lubelskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 15 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2

tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.460 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się świadczenia

na rzecz osób fizycznych o 30 tys. zł, wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 915 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 120 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 58 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 218 tys. zł,

g) w załączniku nr 2 w części 85/08 Województwo lubuskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 10 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1

tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.106 tys. zł oraz
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wydatki majątkowe o 22 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się świadczenia

na rzecz osób fizycznych o 14 tys. zł oraz wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 534 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 75 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się

świadczenia na rzecz osób fizycznych o 10 tys. zł oraz wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 380 tys. zł,

h) w załączniku nr 2 w części 85/10 Województwo łódzkie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się

świadczenia na rzecz osób fizycznych o 3 tys. zł oraz wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 1.662 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się świadczenia

na rzecz osób fizycznych o 5 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 522 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 571 tys. zł,

i) w załączniku nr 2 w części 85/12 Województwo małopolskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się

świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1 tys. zł oraz wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 1.760 tys. zł,

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 15 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych

o 10 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 849 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 32 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 164 tys. zł,

j) w załączniku nr 2 w części 85/14 Województwo mazowieckie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się

świadczenia na rzecz osób fizycznych o 4 tys. zł oraz wydatki
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bieżące jednostek budżetowych o 2.220 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się świadczenia

na rzecz osób fizycznych o 1 tys. zł, wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 1.073 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 10 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 125 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 262 tys. zł,

k) w załączniku nr 2 w części 85/16 Województwo opolskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 779 tys. zł,

- w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i

krajobrazu, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o

20 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się świadczenia

na rzecz osób fizycznych o 2 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 118 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 18 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 4 tys. zł,

l) w załączniku nr 2 w części 85/18 Województwo  podkarpackie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 16 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1

tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.215 tys. zł oraz

wydatki majątkowe o 27 tys. zł,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 500 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 235 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 58 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 231 tys. zł,
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m)  w załączniku nr 2 w części 85/20 Województwo podlaskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 32 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2

tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 768 tys. zł oraz

wydatki majątkowe o 17 tys. zł,

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 10 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się świadczenia

na rzecz osób fizycznych o 1 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 354 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 77 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 948 tys. zł,

n) w załączniku nr 2 w części 85/22 Województwo pomorskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 102 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 3

tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.753 tys. zł oraz

wydatki majątkowe o 30 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się świadczenia

na rzecz osób fizycznych o 10 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 1.560 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 102 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 82 tys. zł,

o) w załączniku nr 2 w części 85/24 Województwo śląskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 193 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 1.859 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 132 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 70 tys. zł,
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- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 112 tys. zł,

p) w załączniku nr 2 w części 85/26 Województwo świętokrzyskie:

- w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 40 tys. zł,

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 136 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o

955 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 49 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 158 tys. zł oraz wydatki

majątkowe o 4 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 340 tys. zł,

q) w załączniku nr 2 w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 1.259 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 416 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 96 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 175 tys. zł,

r) w załączniku nr 2 w części 85/30 Województwo wielkopolskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 116 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 10

tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.921 tys. zł,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 60 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 276 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 216 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 1.100 tys. zł,



8

s) w załączniku nr 2 w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 108 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 1.016 tys. zł,

- w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i

krajobrazu, zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2

tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 498 tys. zł,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 30 tys. zł,

- w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, zmniejsza się świadczenia

na rzecz osób fizycznych o 20 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 1.491 tys. zł,

- w rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 80 tys. zł,

- w rozdziale 92595 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 15 tys. zł;

t) w załączniku nr 4 w tabeli nr 2 Gospodarstwa pomocnicze:

- w części 41 Środowisko zwiększa się stan środków obrotowych na

początek roku i stan środków obrotowych na koniec roku o 2 tys. zł

oraz przychody i wydatki o 2.230 tys. zł,

- w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie zmniejsza się

stan środków obrotowych na początek roku i stan środków

obrotowych na koniec roku o 2 tys. zł oraz przychody i wydatki o

2.230 tys. zł,

u) w załączniku nr 8 w tabeli nr 3 Samorząd województwa w dziale 900 –

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w części 85/02

Województwo dolnośląskie, zmniejsza się dotacje o 6 tys. zł, oraz w

dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się dotacje:

- w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 81 tys. zł,

- w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 13 tys. zł,

- w części 85/06 Województwo lubelskie o 15 tys. zł,

- w części 85/08 Województwo lubuskie o 10 tys. zł,

- w części 85/12 Województwo małopolskie o 15 tys. zł,

- w części 85/18 Województwo podkarpackie o 16 tys. zł,
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- w części 85/20 Województwo podlaskie o 42 tys. zł,

- w części 85/22 Województwo pomorskie o 102 tys. zł,

- w części 85/24 Województwo śląskie o 193 tys. zł,

- w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 136 tys. zł,

- w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 116 tys. zł,

- w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 108 tys. zł,

v) w załączniku nr 10 w tabeli - Wyszczególnienie (Ogółem) w części 83

Rezerwy celowe w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 2.008 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 22 tys. zł,

w) w załączniku nr 10 w tabeli - Wyszczególnienie (Osoby nieobjęte

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w dziale 750 - Administracja

publiczna, zmniejsza się:

- w części 85/12 Województwo małopolskie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 120 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

o 1 tys. zł,

- w części 85/16 Województwo opolskie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 25 tys. zł,

x) w załączniku nr 10 w tabeli - Wyszczególnienie (Osoby nieobjęte

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w dziale 925 – Ogrody

botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej

przyrody, zmniejsza się:

- w części 85/02 Województwo dolnośląskie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 81 tys. zł,

- w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie wynagrodzenia

łącznie z podwyżkami o 299 tys. zł,

- w części 85/06 Województwo lubelskie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 576 tys. zł,

- w części 85/08 Województwo lubuskie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 385 tys. zł,

- w części 85/10 Województwo łódzkie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 337 tys. zł,

- w części 85/12 Województwo małopolskie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 442 tys. zł,
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- w części 85/14 Województwo mazowieckie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 584 tys. zł,

- w części 85/16 Województwo opolskie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 75 tys. zł,

- w części 85/18 Województwo  podkarpackie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 157 tys. zł,

- w części 85/20 Województwo podlaskie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 231 tys. zł,

- w części 85/22 Województwo pomorskie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 904 tys. zł,

- w części 85/24 Województwo śląskie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 84 tys. zł,

- w części 85/26 Województwo świętokrzyskie wynagrodzenia

łącznie z podwyżkami o 108 tys. zł,

- w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie wynagrodzenia

łącznie z podwyżkami o 295 tys. zł,

- w części 85/30 Województwo wielkopolskie wynagrodzenia łącznie

z podwyżkami o 175 tys. zł,

- w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie wynagrodzenia

łącznie z podwyżkami o 776 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia

roczne o 64 tys. zł,

y) w załączniku nr 10 w tabeli - Wyszczególnienie (Członkowie korpusu

służby cywilnej) w dziale 750 - Administracja publiczna, zmniejsza się:

- w części 41 Środowisko zatrudnienie o 59 etatów, wynagrodzenia

łącznie z podwyżkami o 3.801 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 45 tys. zł,

- w części 85/02 Województwo dolnośląskie zatrudnienie o 30

etatów, wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 964 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 15 tys. zł,

- w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie zatrudnienie o

19 etatów, wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 531 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 9 tys. zł,

- w części 85/06 Województwo lubelskie zatrudnienie o 26 etatów,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 769 tys. zł oraz dodatkowe
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wynagrodzenia roczne o 9 tys. zł,

- w części 85/08 Województwo lubuskie zatrudnienie o 18 etatów,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 668 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 7 tys. zł,

- w części 85/10 Województwo łódzkie zatrudnienie o 32 etaty,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 1.058 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 11 tys. zł,

- w części 85/12 Województwo małopolskie zatrudnienie o 24 etaty,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 1.030 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 10 tys. zł,

- w części 85/14 Województwo mazowieckie zatrudnienie o 52 etaty,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 1.536 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 16 tys. zł,

- w części 85/16 Województwo opolskie zatrudnienie o 14 etatów,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 305 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 6 tys. zł,

- w części 85/18 Województwo  podkarpackie zatrudnienie o 27

etatów, wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 782 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 9 tys. zł,

- w części 85/20 Województwo podlaskie zatrudnienie o 17 etatów,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 493 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 4 tys. zł,

- w części 85/22 Województwo pomorskie zatrudnienie o 32 etaty,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 1.006 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 15 tys. zł,

- w części 85/24 Województwo śląskie zatrudnienie o 29 etatów,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 1.243 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 11 tys. zł,

- w części 85/26 Województwo świętokrzyskie zatrudnienie o 19

etatów, wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 553 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 7 tys. zł,

- w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie zatrudnienie o

27 etatów, wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 938 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 10 tys. zł,
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- w części 85/30 Województwo wielkopolskie zatrudnienie o 49

etatów, wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 1.852 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 20 tys. zł,

- w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie zatrudnienie o

19 etatów, wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 580 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 7 tys. zł,

z) w załączniku nr 10 w tabeli - Wyszczególnienie (Członkowie korpusu

służby cywilnej) w części 41 Środowisko w dziale 900 – Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się zatrudnienie o 729

etatów, wynagrodzenia łącznie podwyżkami o 21.830 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 258 tys. zł,

aa) w załączniku nr 10 w tabeli - Wyszczególnienie (Osoby zajmujące

wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami

państwowymi) w dziale 750 - Administracja publiczna, zmniejsza się:

- w części 41 Środowisko zatrudnienie o 4 etaty, wynagrodzenia

łącznie z podwyżkami o 436 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia

roczne o 5 tys. zł,

- w części 85/02 Województwo dolnośląskie zatrudnienie o 1 etat,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 91 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/06 Województwo lubelskie zatrudnienie o 1 etat,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 55 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/08 Województwo lubuskie zatrudnienie o 1 etat,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 88 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/10 Województwo łódzkie zatrudnienie o 1 etat,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 90 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/12 Województwo małopolskie zatrudnienie o 1 etat,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 106 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/14 Województwo mazowieckie zatrudnienie o 1 etat,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 95 tys. zł oraz dodatkowe
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wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/16 Województwo opolskie zatrudnienie o 2 etaty,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 167 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/18 Województwo  podkarpackie zatrudnienie o 1 etat,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 66 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/20 Województwo podlaskie zatrudnienie o 1 etat,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 66 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/22 Województwo pomorskie zatrudnienie o 1 etat,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 80 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/24 Województwo śląskie zatrudnienie o 1 etat,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 89 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/26 Województwo świętokrzyskie zatrudnienie o 1 etat,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 82 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

- w części 85/30 Województwo wielkopolskie zatrudnienie o 2 etaty,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 182 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 2 tys. zł,

- w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie zatrudnienie o 2

etaty, wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 127 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 1 tys. zł,

bb) w załączniku nr 10 w tabeli - Wyszczególnienie (Osoby zajmujące

wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi

stanowiskami państwowymi) w części 41 Środowisko w dziale 900 –

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się

zatrudnienie o 21 etatów, wynagrodzenia łącznie podwyżkami o 1.745

tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 19 tys. zł,

cc) w załączniku nr 16 w Planie dochodów i wydatków budżetu państwa w

latach obowiązywania NSRO 2007-2013 oraz Planie wydatków na

2009 r. na realizację programów operacyjnych w ramach NSRO 2007-
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2013 oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora

Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich:

- w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w części 41

w rozdziale 92595 zmniejsza się wydatki finansowane z Unii

Europejskiej o 3.346 tys. zł oraz z budżetu państwa o 720 tys. zł,

- w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013 w części

41 w rozdziale 75001 zmniejsza się wydatki finansowane z Unii

Europejskiej o 2.031 tys. zł oraz z budżetu państwa o 357 tys. zł;

2) a) w art. 25 zwiększa się limit środków na wynagrodzenia o 3.906 tys. zł, w

tym wynagrodzenia zasadnicze o 3.551 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe skreśla się poz. 72 -

Środki na podwyższenie wynagrodzeń pracowników korpusu służby

cywilnej wojewódzkich urzędów ochrony zabytków,

c) w załączniku nr 2 w rozdziale 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony

Zabytków, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 411 tys. zł,

- w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 295 tys. zł,

- w części 85/06 Województwo lubelskie o 382 tys. zł,

- w części 85/08 Województwo lubuskie o 138 tys. zł,

- w części 85/10 Województwo łódzkie o 302 tys. zł,

- w części 85/12 Województwo małopolskie o 331 tys. zł,

- w części 85/14 Województwo mazowieckie o 597 tys. zł,

- w części 85/16 Województwo opolskie o 122 tys. zł,

- w części 85/18 Województwo podkarpackie o 309 tys. zł,

- w części 85/20 Województwo podlaskie o 187 tys. zł,

- w części 85/22 Województwo pomorskie o 223 tys. zł,

- w części 85/24 Województwo śląskie o 273 tys. zł,

- w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 195 tys. zł,

- w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 216 tys. zł,

- w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 418 tys. zł,

- w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 159 tys. zł,

d) w załączniku nr 10 w tabeli – Wyszczególnienie (ogółem) w części 83

Rezerwy celowe, zmniejsza się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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3.906 tys. zł,

e) w załączniku nr 10 w tabeli - Wyszczególnienie (członkowie korpusu

służby cywilnej) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami:

- w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 352 tys. zł,

- w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 253 tys. zł,

- w części 85/06 Województwo lubelskie o 327 tys. zł,

- w części 85/08 Województwo lubuskie o 118 tys. zł,

- w części 85/10 Województwo łódzkie o 259 tys. zł,

- w części 85/12 Województwo małopolskie o 284 tys. zł,

- w części 85/14 Województwo mazowieckie o 512 tys. zł,

- w części 85/16 Województwo opolskie o 105 tys. zł,

- w części 85/18 Województwo podkarpackie o 265 tys. zł,

- w części 85/20 Województwo podlaskie o 160 tys. zł,

- w części 85/22 Województwo pomorskie o 191 tys. zł,

- w części 85/24 Województwo śląskie o 234 tys. zł,

- w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 167 tys. zł,

- w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 185 tys. zł,

- w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 358 tys. zł,

- w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 136 tys. zł;

3) a) w art. 25 zwiększa się limit środków na wynagrodzenia o 1.848 tys. zł, w

tym wynagrodzenia zasadnicze o 1.548 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększa się świadczenia

na rzecz osób fizycznych o 2 tys. zł, wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 2.592 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 20 tys. zł,

- skreśla się rozdział 85147 – Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej,

c) w załączniku nr 10:

- w tabeli – Wyszczególnienie (osoby nieobjęte mnożnikowymi

systemami wynagrodzeń) w części 85/04 Województwo kujawsko-

pomorskie w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmniejsza się

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 1.703 tys. zł oraz

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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dodatkowe wynagrodzenia roczne o 145 tys. zł,

- w tabeli - Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej)

w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie w dziale 750 –

Administracja publiczna, zwiększa się zatrudnienie o 56 etatów,

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 1.703 tys. zł oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne o 145 tys. zł;

4) a) w art. 25 zwiększa się limit środków na wynagrodzenia o 53 tys. zł, w

tym wynagrodzenia zasadnicze o 48 tys. zł,

b) w załączniku nr 10:

- w tabeli – Wyszczególnienie (osoby nieobjęte mnożnikowymi

systemami wynagrodzeń) w części 85/06 Województwo lubelskie w

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

zmniejsza się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 29 tys. zł,

- w tabeli - Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej)

w części 85/06 Województwo lubelskie w dziale 754 –

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się

zatrudnienie o 2 etaty oraz wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o

53 tys. zł;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

5) w załączniku nr 2 w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75195 -

Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą) zmniejsza

się dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe

o 5.000 tys. zł;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

6) w załączniku nr 2:

a) w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny w rozdziale – Naczelne

organy sądownictwa, zmniejsza się wydatki majątkowe o 8.000 tys. zł,

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

przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 – Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 4.000 tys. zł,

c) w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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w rozdziale 85323 – Państwowy Fundusz Kombatantów, zwiększa się

świadczenia na rzecz osób fizycznych o 4.000 tys. zł;

7) w załączniku nr 2:

a) w części 15/01 Ministerstwo Sprawiedliwości w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 2.500 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Utworzenie 150 etatów

kuratorów zawodowych, z kwotą wydatków bieżących jednostek

budżetowych 2.500 tys. zł;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

8) a) w załączniku nr 2 w części 28 Nauka:

- w rozdziale 73095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

1.034 tys. zł,

- w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej, zmniejsza się wydatki na finansowanie

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.034 tys. zł,

b) w załączniku nr 16 w Planie wydatków na 2009 r. na realizację

programów operacyjnych w ramach NSRO 2007-2013 oraz Programu

Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i

Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich w Programie Operacyjnym

Innowacyjna Gospodarka w części 28:

- w rozdziale 73095, zwiększa się wydatki finansowane z Unii

Europejskiej o 878 tys. zł oraz z budżetu państwa o 156 tys. zł,

- w rozdziale 75001, zmniejsza się wydatki finansowane z Unii

Europejskiej o 878 tys. zł oraz z budżetu państwa o 156 tys. zł;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

9) a) w załączniku nr 2 w części 38 Szkolnictwo wyższe:

- w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 198 tys. zł,

- w rozdziale 80307 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego,

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 198 tys. zł,

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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b) w załączniku nr 10:

- w tabeli – Wyszczególnienie (Osoby nieobjęte mnożnikowymi

systemami wynagrodzeń) w części 38 Szkolnictwo wyższe w dziale

803 – Szkolnictwo wyższe, zmniejsza się wynagrodzenie łącznie z

podwyżkami o 168 tys. zł,

- w tabeli – Wyszczególnienie (Członkowie korpusu służby cywilnej)

w części 38 Szkolnictwo wyższe w dziale 750 – Administracja

publiczna, zwiększa się wynagrodzenie łącznie z podwyżkami o 168

tys. zł;

10) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy wewnętrzne:

a) w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł,

b) w rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego,

zwiększa się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

11) a) w załączniku nr 2:

- w części 44 Zabezpieczenie społeczne w rozdziale 75001 – Urzędy

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł,

- w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale 75303 –

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 10.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych w części B, w kol. 5:

- w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu państwa o

10.000 tys. zł,

- w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych o 10.000 tys. zł;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

12) a) w załączniku nr 2:

- w części 44 Zabezpieczenie społeczne w rozdziale 75001 – Urzędy

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa

się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 8.000 tys. zł,

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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- w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale 75303 –

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 8.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych w części B, w kol. 5:

- w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu państwa o

8.000 tys. zł,

- w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych o 8.000 tys. zł;

13) a) w załączniku nr 2:

- w części 44 Zabezpieczenie społeczne w rozdziale 85295 –

Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 5.000 tys. zł,

- w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale 75303 -

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 5.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych w części B, w kol. 5:

- w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu państwa o 5.

000 tys. zł,

- w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych o 5.000 tys. zł;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

14) a) w załączniku nr 2:

- w części 63 Sprawy rodziny w rozdziale 75095 – Pozostała

działalność, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o

2.000 tys. zł,

- w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale 75303 –

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 2.000 tys. zł

b) w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych w części B, w kol. 5:

- w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu państwa o

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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2.000 tys. zł,

- w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych o 2.000 tys. zł;

15) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 kol. 4 otrzymuje

brzmienie: "Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych

programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego

Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu

Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych

przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów

wojewódzkich (w tym do kwoty 100 mln zł na sfinansowanie zobowiązań

roku 2008), a także Program budowy i naprawy dróg lokalnych";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

16) w załączniku nr 2 w części 85 oraz w częściach 85/02 – 85/32 w rozdziale

85212 w kol. 4 wyrazy "zaliczka alimentacyjna" zastępuje się wyrazami

"świadczenie z funduszu alimentacyjnego";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

17) w załączniku nr 4 w tabeli nr 2 Gospodarstwa pomocnicze poz. 40

otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

1 2 3 4 5 6 7 8 9

85/28 Województwo warmińsko-mazurskie 40 25 19 369 19 369 25

18) w załączniku nr 10:

a) w tabeli – Wyszczególnienie (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami

wynagrodzeń) w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie w

dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się wynagrodzenia

łącznie z podwyżkami o 581 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia

roczne o 43 tys. zł,

b) w tabeli - Wyszczególnienie (osoby zajmujące wysokie stanowiska

państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi) w

części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie w dziale 750 –

Administracja publiczna, zwiększa się wynagrodzenia łącznie z

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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podwyżkami o 581 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 43

tys. zł;

19) w załączniku nr 10 w tabeli – Wyszczególnienie (Członkowie korpusu

służby cywilnej) w części 85/06 Województwo lubelskie w dziale 010 –

Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się zatrudnienie o 3 etaty;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

20) a) w załączniku nr 10 w tabeli – Wyszczególnienie (Sędziowie delegowani

do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej

podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej,

prokuratorzy oraz aserorzy i aplikanci prtokuratorscy) w części 37 –

Sprawiedliwość w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, zmniejsza się:

- zatrudnienie o 8 etatów,

- wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 899 tys. zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne o 75 tys. zł,

b) w załączniku nr 11 w lp. 16 - Sądy powszechne, zwiększa się

zatrudnienie o 8 etatów;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

21) w załączniku nr 12 w Funkcji 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki w

zadaniu 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym

zastosowaniom w Programie/Podzadaniu – Poprawa bezpieczeństwa i

warunków pracy – I etap, kol. 4 – 8 otrzymują brzmienie:

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

4 5 6 7 8

Liczba wykonanych zadań określonych
w uchwale na dany rok

61
(2008)

61
(2008)

75
(2009)

75
(2010)

22) w załączniku nr 13 Plan finansowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A
Przewidywane

wykonanie
w 2008 r.

Plan
na 2009 r.Lp. Wyszczególnienie 

w tysiącach złotych
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1 2 3 4

I PRZYCHODY OGÓŁEM 624 185 669 397
1 Przychody ze sprzedaży 617 523 663 459
2 Dotacje z budżetu 4 590 5 619
2.1 - celowa 4 590 5 619
3 Przychody finansowe 2 072 319
II KOSZTY 542 230 658 846
1 Koszty według rodzaju 522 805 644 541
1.1 - Amortyzacja 44 924 39 895
1.2 - Materiały i energia 11 207 12 934
1.3 - Usługi obce 52 689 57 564
1.4 - Podatki i opłaty 3 341 5 559
1.5 - Wynagrodzenia 301 354 375 913
1.6 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 49 009 75 260
1.7 - Pozostałe 60 281 77 416
2 Koszty finansowe 7 758 4 063
3 Pozostałe koszty 11 667 10 242

III WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0 0

IV WYNIK  BRUTTO (I - II +/- III) + 81 955 + 10 551

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 15 572 4 210

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 572 4 210

VI WYNIK NETTO (IV - V) + 66 383 + 6 341

Część B. Dane uzupełniające

Stan na dzień
31.12.2007 r.

Plan na dzień
31.12.2008 r.

Plan na dzień
31.12.2009 r.Lp. Wyszczególnienie 

w tysiącach złotych
1 2 3 4 5

I. AKTYWA 656 426 653 106 769 524

1 AKTYWA TRWAŁE 514 868 515 905 644 470

2 AKTYWA OBROTOWE 141 558 137 201 125 054

2.1 - Zapasy 441 441 441
2.2 - Środki pieniężne 40 290 16 500 14 315
2.3 - Należności krótkoterminowe 100 827 120 260 110 298
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 160 884 150 956 261 034

1 Kapitały własne 495 541 502 149 508 490

2 Kredyty i pożyczki 120 000

3 Inne 54 921 74 513 71 200

4 Rezerwy na zobowiązania 105 963 76 443 69 834

III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne
etaty) 1 546 1 783 1 963

Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane

wykonanie
w 2008 r.

Plan
na 2009 r.Lp. Wyszczególnienie

w tysiącach złotych
1 2 3 4

I. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych 75 221 168 460
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23) z załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego, zwiększa się dotacje i

subwencje o 150.000 tys. zł,

b) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 150.000 tys. zł;

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji

24) w załączniku nr 2:

a) w części 46 Zdrowie w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna,

zwiększa  się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł,

 b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

5.000 tys. zł;

Poprawka sen.
S. Sadowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

25) w załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 50.000 tys. zł,

b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

50.000 tys. zł;

Poprawka sen.
S. Sadowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

26) w załączniku nr 2:

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

1.000 tys. zł,

Poprawka sen.
S. Sadowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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b) w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie w rozdziale 75411 –

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się

wydatki majątkowe o 1.000 zł;

27) z załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 10.000 tys. zł,

b) dodaje się nową poz. – Dokończenie budowy Regionalnego Szpitala

Specjalistycznego w Toruniu, z kwotą wydatków majątkowych 10.000

tys. zł;

Poprawka sen.
S. Sadowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

28) z załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 728 tys. zł,

b) dodaje się nową poz. – Budowa bazy rekreacyjno-sportowej i

rehabilitacyjnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w

Jaworze, w ramach Wieloletniego Programu Zagospodarowania

Przejętego Mienia i Rekultywacji Terenów Zdegradowanych przez

Wojska Federacji Rosyjskiej, z kwotą wydatków majątkowych 728 tys.

zł;

Poprawka
sen. W. Idczaka
poparta przez
mniejszość komisji
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29) z załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 30.000

tys. zł;

Poprawka
sen. W. Idczaka
poparta przez
mniejszość komisji

30) z załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 6.500 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 6.500

tys. zł;

Poprawka
sen. W. Idczaka
poparta przez
mniejszość komisji

31) z załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 23.500 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Poprawka
sen. W. Idczaka
poparta przez
mniejszość komisji
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Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 23.500

tys. zł;

32) z załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 25.750 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 25.750

tys. zł;

Poprawka
sen. W. Idczaka
poparta przez
mniejszość komisji

33) z załączniku nr 2:

a) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85112 – Szpitale kliniczne, zwiększa się

wydatki majątkowe o 33.700 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

Poprawka
sen. W. Idczaka
poparta przez
mniejszość komisji
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finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 33.700

tys. zł;

34) w załączniku nr 10:

a) w tabeli – Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) w

części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w dziale 750

– Administracja publiczna, zmniejsza się zatrudnienie o 406 etatów oraz

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 16.816 tys. zł,

b) w tabeli - Wyszczególnienie (funkcjonariusze służby celnej) w części 19

Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w dziale 750 –

Administracja publiczna, zwiększa się zatrudnienie o 406 etatów oraz

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 16.816 tys. zł;

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez
komisję

35) a) w art. 1 zwiększa się podatkowe dochody budżetu państwa o 830 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa dochody z podatku od gier o 830 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 37 Sprawiedliwość w rozdziale 75513 –

Zakłady dla nieletnich, zwiększa się wydatki bieżące o 830 tys. zł,

Poprawka sen.
H. Górskiego
poparta przez
mniejszość komisji

36) a) w art. 1 zwiększa się podatkowe dochody budżetu państwa o 59 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa dochody z podatku od gier o 59 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 37 Sprawiedliwość w rozdziale 75514 –

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,

zwiększa się wydatki bieżące o 59 tys. zł;

Poprawka sen.
H. Górskiego
poparta przez
mniejszość komisji

37) w załączniku nr 2:

a) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 – Regionalne zarządy

gospodarki wodnej, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.500 tys. zł,

b) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 1.500 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
Z. Cichonia,
M. Klimy,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji
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38) w załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł,

b) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 30.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
Z. Cichonia,
M. Klimy,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji

39) w załączniku nr 2:

a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność

dydaktyczna, zwiększa się dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 4.000

tys. zł;

Poprawka
senatorów:
Z. Cichonia,
M. Klimy,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji

40) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

Poprawka
senatorów:
Z. Cichonia,
M. Klimy,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji
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finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000

tys. zł,

b) w części 85/12 Województwo małopolskie w rozdziale 75411 –

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się

wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł;

41) w załączniku nr 2:

a) w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75405 - Komendy

powiatowe Policji, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł;

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.000

tys. zł;

Poprawka
senatorów:
Z. Cichonia,
M. Klimy,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji

42) w załączniku nr 2:

a) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 – Regionalne zarządy

gospodarki wodnej, zwiększa się wydatki majątkowe o 40.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 40.000

tys. zł;

Poprawka
senatorów:
Z. Cichonia,
M. Klimy,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji
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43) w załączniku nr 2:

a) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 – Regionalne zarządy

gospodarki wodnej, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.500 tys. zł,

b) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 1.500 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
Z. Cichonia,
M. Klimy,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 15.000 tys. zł;

b) dodaje się poz. – Budowa obwodnicy Nysy w ciągu drogi krajowej nr 46,

z kwotą wydatków majątkowych 15.000 tys. zł;

Poprawka sen.
N. Krajczego
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 12.000 tys. zł;

b) dodaje się poz. – Budowa przeprawy mostowej dla miasta Brzeg w ciągu

drogi krajowej 39, z kwotą wydatków majątkowych 12.000 tys. zł;

Poprawka sen.
N. Krajczego
poparta przez
mniejszość komisji
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46) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 15.000

tys. zł;

b) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 – Regionalne zarządy

gospodarki wodnej, zwiększa się wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł;

Poprawka sen.
N. Krajczego
poparta przez
mniejszość komisji

47) w załączniku nr 2:

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

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.743 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 44 - Środki na realizację rządowego

programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem

bezpieczniej", zmniejsza się dotacje i subwencje o 5.743 tys. zł;

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez
komisję

48) Uwaga: Poprawka wycofana.
w załączniku nr 2:

a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa skarbowych

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku

krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o 30.859 tys.

zł,

b) w części 85 Budżety województw ogółem w rozdziale 71015 – Nadzór

budowlany, zwiększa się dotacje i subwencje o 30.859 tys. zł;

Poprawka
sen. W. Idczaka

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

budżetu państwa o 2.494 tys. zł

b) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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2.494 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 01 Kancelaria Prezydenta RP w rozdziale

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o

2.494 tys. zł;

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

budżetu państwa o 572 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o

572 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w

rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 572 tys. zł.

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 7.000 tys. zł

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

państwa zwiększa się dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem o 7.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 08 Rzecznik Praw Obywatelskich w rozdziale

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o

7.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 310.000 tys. zł,

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

państwa zwiększa się dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem o 310.000 tys. zł,

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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c) w załączniku nr 2 w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób

Represjonowanych w rozdziale 85323 – Państwowy Fundusz

Kombatantów zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o

310.000 tys. zł;

53) w załączniku nr 2:

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

50.000 tys. zł ,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa drugiej linii metra

w Warszawie, z kwotą wydatków majątkowych 50.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

54) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 50.000

tys. zł;

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa Szpitala

Południowego w Warszawie, z kwotą wydatków majątkowych 50.000

tys. zł;

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

55) z załączniku nr 2:

 a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji
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Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 35.000

tys. zł,

b) w rozdziale 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego,

zwiększa się dotacje i subwencje:

- w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 2.187 tys.

zł,

- w części 85/06 Województwo lubelskie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/08 Województwo lubuskie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/10 Województwo łódzkie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/12 Województwo małopolskie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/14 Województwo mazowieckie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/16 Województwo opolskie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/18 Województwo podkarpackie o 2.195 tys. zł,

- w części 85/20 Województwo podlaskie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/22 Województwo pomorskie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/24 Województwo śląskie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 2.187

tys. zł,

- w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 2.187 tys. zł,

- w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 2.187 tys.

zł;

56) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 36 w kol. 4 wyrazy

"na telewizję Biełsat - 4.697 tys. zł" zastępuje się wyrazami "na telewizję

Biełsat - 22.697 tys. zł";

Poprawka
sen. T. Misiaka
poparta przez
komisję
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57) w załączniku nr 2:

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

20.000 tys. zł ,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – finansowanie zadania

inwestycyjnego "Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z

Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej" w

Dąbrowie Górniczej, z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
C. Ryszki,
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji

58) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000

tys. zł;

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Modernizacja

infrastruktury laboratoriów Wydziału Nauk o Ziemi na Uniwersytecie

Śląskim – filia w Sosnowcu, z kwotą wydatków majątkowych 5.000 tys.

zł;

Poprawka
senatorów:
C. Ryszki,
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji

59) w załączniku nr 2:

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

20.000 tys. zł ,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – sfinansowanie zadania

inwestycyjnego "Modernizacja infrastruktury drogowej wokół MCL

Euroterminal Sławków", z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys.

Poprawka
senatorów:
C. Ryszki,
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji
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zł;

60) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 2.000

tys. zł;

b) w części 85/24 Województwo śląskie w rozdziale 92120 – Ochrona

zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki majątkowe o

2.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
C. Ryszki,
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji

61) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

15.000 tys. zł,

b) w części 85/18 Województwo podkarpackie w rozdziale 60031 –

Przejścia graniczne, zwiększa się wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł;

z przeznaczeniem na przejścia w Malhowice (3 mln zl), Medyka (5 mln

zł) i lotnisko Rzeszów – Jasionka (7 mln zł)

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji
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62) a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 8.000

tys. zł,

b) w części 85/18 Województwo podkarpackie w rozdziale 92121 –

Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, zwiększa się wydatki

majątkowe o 8.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na rewitalizacje części miasta Mielec)

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji

63) a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

10.000 tys. zł,

b) w części 85/18 Województwo podkarpackie w rozdziale 92120 –

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki

majątkowe o 10.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na ochronę zabytków Rzeszowa (6 mln zł) i powiatu

rzeszowskiego (4 mln zł)

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji

64) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji
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właściwego do spraw transportu o 15.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

zwiększa się wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł,

-  w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych

z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu

Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic

kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z

udziałem środków Unii Europejskiej o 15.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 19 odcinek

Górno-Stobiernia)

65) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 15.000 tys. zł,

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

- w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb

wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym

Program budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki

na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

15.000 tys. zł,

- dodaje się poz. – Skomunikowanie drogi krajowej nr 4 z węzłem

wschodnim planowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji
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(wschodnia obwodnica Rzeszowa od drogi nr 4 do granicy miasta),

z kwotą wydatków majątkowych 15.000 tys. zł;

66) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 60.000 tys. zł,

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

- w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb

wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym

Program budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki

na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

60.000 tys. zł,

- dodaje się poz. – Modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 71

Rzeszów - Ocice, z kwotą wydatków majątkowych 60.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji

67) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 5.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa,

zwieksza się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł,

- w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się obsługę długu publicznego o 5.000

tys. zł;

Poprawka
senatorów:
W. Ortyla,
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji
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(z przeznaczeniem na prace projektowe modernizacji linii

kolejowej nr 25 Łódź Kaliska- Dębica na odcinku Dębica-Mielec)

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

budżetu państwa o 50.000 tys. zł,

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

państwa zwiększa się dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem o 50.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 31 – Środki na

realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie

dożywiania", zwiększa się dotacje i subwencje o 50.000 tys. zł;

Poprawka sen.
S. Koguta
poparta przez
mniejszość komisji

69) w załączniku 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 40.000 tys. zł (budowa obwodnicy

dla miasta Nowego Sącza i mostu oraz modernizacja drogi krajowej

nr 75 i drogi krajowej nr 28 na odcinku Mszana Dolna – Limanowa

[budowa obwodnicy] – Nowy Sącz),

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

40.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
S. Koguta,
M. Klimy,
S. Sadowskiego,
Z. Cichonia
poparta przez
mniejszość komisji

70) w załączniku 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł (rozpoczęcie budowy

Poprawka
senatorów:
S. Koguta,
M. Klimy,
S. Sadowskiego,
Z. Cichonia
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obwodnicy miasta Gorlice w ciągu drogi krajowej nr 28),

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

10.000 tys. zł;

poparta przez
mniejszość komisji

71) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy wewnętrzne:

a) w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zmniejsza się

wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł,

b) w rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2000 tys. zł

(bieżąca działalność TOPR z okazji 100-lecia powstania organizacji);

Poprawka
senatorów:
S. Koguta,
M. Klimy,
S. Sadowskiego,
Z. Cichonia
poparta przez
mniejszość komisji

72) w załączniku nr 2:

a) w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75409 – Komenda Główna

Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się dotacje i subwencje o 10.000

tys. zł (częściowe pokrycie kosztów utrzymania w gotowości bojowej

jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego

systemu ratowniczo-gaśniczego),

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 33 - Środki na informatyzację oraz

upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu, zmniejsza się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
T. Skorupy
M. Klimy,
S. Sadowskiego,
poparta przez
mniejszość komisji

73) z załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Poprawka
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji
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Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 10.000 tys. zł,

b) dodaje się nową poz. – Budowa Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum

Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, z kwotą wydatków

majątkowych 10.000 tys. zł;

74) a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 3.000 tys. zł,

b) dodaje się nową poz. – Remont i modernizacja biblioteki Wydziału

Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, z kwotą wydatków majątkowych

3.000 tys. zł;

Poprawka
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji

75) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 10.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych

z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

Poprawka
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji
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a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy

realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów

wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg lokalnych,

zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 10.000 tys. zł;

76) w załączniku nr 2:

a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 2.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się nową poz. – Opracowanie

projektu budowlano-wykonawczego Zintegrowanego Centrum

Powiadamiania Ratowniczego w Rudzie Śląskiej, z kwotą wydatków

majątkowych 2.000 tys. zł;

Poprawka
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji

77) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 8.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

zwiększa się wydatki majątkowe o 8.000 tys. zł,

- w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 8.000 tys. zł;

Poprawka
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji

78) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 10.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

Poprawka
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji
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zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł,

- w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 10.000 tys. zł;

(przeznaczenie budowa bezkolizyjnego zjazdu z autostrady A4 do

ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej)

79) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 10.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł,

- w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 10.000 tys. zł;

(przeznaczenie trasa Północ-Południe)

Poprawka
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji

80) w załączniku nr 2:

a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80307 – Jednostki

pomocnicze szkolnictwa wyższego, zwiększa się wydatki majątkowe o

8.500 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 8.500

Poprawka
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji
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tys. zł;

81) w załączniku nr 2:

a) w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75195 – Pozostała działalność

(Opieka nad Polonią i Polakami za granicą), zwiększa się dotacje i

subwencje o 5.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000

tys. zł;

Poprawka
B. Korfantego
poparta przez
mniejszość komisji

82) w załączniku 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 9.000 tys. zł (droga krajowa nr 52

Bielsko-Biała – Wadowice oraz przebudowa skrzyżowania [budowa

ronda] w gminie Kozy [powiat bielski]),

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 9.000

tys. zł;

Poprawka sen.
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji
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83) w załączniku 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 7.000 tys. zł (remont [odnowa]

nawierzchni drogi krajowej nr 69 relacji Bielsko-Biała - Żywiec),

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 7.000

tys. zł;

Poprawka sen.
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji

84) w załączniku 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł (budowa i modernizacja

drogi krajowej nr 78 i drogi krajowej nr 81 Pszczyna – Racibórz – I

etap),

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000

tys. zł;

Poprawka sen.
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

Poprawka sen.
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji
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innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 3.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. – Utworzenie i budowa Narodowego Centrum Badań

Klimatycznych w Mikołowie, z kwotą wydatków na finansowanie

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 3.000 tys. zł;

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 2.500 tys. zł,

b) dodaje się poz. – Doposażenia oddziału ratunkowego oraz intensywnej

opieki medycznej w szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiem Zdroju, z

kwotą wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii

Europejskiej o 2.500 tys. zł;

Poprawka sen.
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji

87) a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

Poprawka sen.
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji



48

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 4.000

tys. zł,

b) w części 85/24 Województwo śląskie w rozdziale 92120 – Ochrona

zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki majątkowe o

4.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na renowację pocysterskiego zespołu pałacowego w

Rudach Śląskich)

88) w załączniku nr 2:

a) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 – Regionalne zarządy

gospodarki wodnej, zwiększa się wydatki majątkowe o 6.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 6.000

tys. zł,

(z przeznaczeniem na regulacje koryt cieków Krasna – powiat

cieszyński oraz cieku Międzyrzecki – powiat bielski )

Poprawka sen.
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji

89) w załączniku nr 2:

a) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 – Regionalne zarządy

gospodarki wodnej, zwiększa się wydatki majątkowe o 2.500 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

Poprawka sen.
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji
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budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 2.500

tys. zł,

(z przeznaczeniem na zaporę i zbiornik retencyjny na potoku

Wilkówka – powiat bielski)

90) w załączniku nr 2:

a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 1.500 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się nową poz. – Modernizacja sieci

elektroenergetycznej 15 kW Politechniki Częstochowskiej, z kwotą

wydatków majątkowych 1.500 tys. zł;

Poprawka sen.
C. Ryszki
poparta przez
mniejszość komisji

91) w załączniku nr 2:

a) w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 5.400 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się nową poz. – Rozbudowa i

modernizacja Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Politechniki Częstochowskiej, z kwotą wydatków majątkowych 5.400

tys. zł;

Poprawka sen.
C. Ryszki
poparta przez
mniejszość komisji

92) w załączniku nr 2:

a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 1.500 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się nową poz. – Utworzenie w

Częstochowie Delegatury Śląskiego Oddziału IPN, z kwotą wydatków

majątkowych 1.500 tys. zł;

Poprawka sen.
C. Ryszki
poparta przez
mniejszość komisji
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93) w załączniku nr 2:

a) w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa

budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 5.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się nową poz. – Inwestycje

termomodernizacyjne – Rektorat Akademii Jana Długosza w

Częstochowie, z kwotą wydatków majątkowych 5.000 tys. zł;

Poprawka sen.
C. Ryszki
poparta przez
mniejszość komisji

94) a) w art. 22 zwiększa się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez

"PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna" na liniach kolejowych o

państwowym znaczeniu o 25.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa,

zwiększa się wydatki majątkowe o 25.000 tys. zł,

- w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 25.000 tys. zł;

Poprawka sen.
C. Ryszki
poparta przez
mniejszość komisji

95) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 10.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł,

- w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 10.000 tys. zł;

Poprawka sen.
C. Ryszki
poparta przez
mniejszość komisji

96) a) w art. 1 zwiększa się podatkowe dochody budżetu państwa o 53.777 tys.

zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody podatkowe z podatku

Poprawka sen.
C. Ryszki
poparta przez
mniejszość komisji
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akcyzowego o 53.777 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 12 Państwowa Inspekcja Pracy w rozdziale

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o

53.777 tys. zł;

97) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 5.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł,

- w części 83 w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy

technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym

Program budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki

na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

5.000 tys. zł,

(z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej nr 835 na

odcinku Grabownica Starzyńska – Lublin przez Dynów, Przeworsk

i Sieniawę)

Poprawka
senatorów:
S. Zająca,
S. Piotrowicza
poparta przez
mniejszość komisji

98) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 10.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

Poprawka
senatorów:
S. Zająca,
S. Piotrowicza
poparta przez
mniejszość komisji
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zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł,

- w części 83 w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy

technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym

Program budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki

na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

10.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na budowę łącznika obwodnicy miasta Jarosław

(4 mln) oraz budowę obwodnicy miasta Przeworsk (6 mln))

99) w załączniku nr 2:

a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale

80132 – Szkoły artystyczne, zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000

tys. zł,

b) w części 83 w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy

technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 3.000

tys. zł;

(z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji związanych z budową

Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jarosławiu im. F. Chopina)

Poprawka
senatorów:
S. Zająca,
S. Piotrowicza
poparta przez
mniejszość komisji

100) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 w nazwie rezerwy

celowej wyrazy "wdrażania reformy" zastępuje się wyrazami "podnoszenia

jakości";

Poprawka sen.
E. Wittbrodta
poparta przez
komisję
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101) w załączniku nr 2:

a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 - Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę

długu publicznego o 15.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Środki na podwyższenie

wynagrodzeń pracowników korpusu służby cywilnej wojewódzkich i

powiatowych inspekcji nadzoru budowlanego, z kwotą wydatków

bieżących jednostek budżetowych 15.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Sepioła
poparta przez
mniejszość komisji

102) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 7.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

zwiększa się wydatki majątkowe o 7.000 tys. zł,

- w części 83 w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy

technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym

Program budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki

na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

7.000 tys. zł,

(z przeznaczeniem na budowę obwodnic na drodze krajowej nr 28

(Jasło – 3 mln, Krosno – 2mln, Sanok – 2 mln))

Poprawka
senatorów:
S. Zająca,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji

103) w załączniku nr 2:

a) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 – Regionalne zarządy

Poprawka
senatorów:
S. Zająca,
S. Piotrowicza,
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gospodarki wodnej, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł,

b) w części 83 w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy

technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 10.000

tys. zł,

(z przeznaczeniem na prace projektowe i wykup gruntów pod zbiornik

wodny Kąty-Myscowa w regionalnych zarządach gospodarki wodnej)

Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji

104) w załączniku nr 2:

a) w części 83 w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i

Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy

technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 8.000

tys. zł,

b) w części 85/18 Województwo podkarpackie w rozdziale 92121 –

Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, zwiększa się wydatki

majątkowe o 8.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na ochronę zabytków przez Wojewódzkie Urzędy

Ochrony Zabytków (Przemyśl 2,5 mln, Krosno – 2,5 mln, Jarosław –

1,5 mln, Sanok – 1,5 mln))

Poprawka
senatorów:
S. Zająca,
S. Piotrowicza,
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji

105) w załączniku nr 2:

a) w części 35 Rynki rolne w rozdziale 50002 – Agencja Rynku Rolnego,

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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zwiększa się dotacje i subwencje o 241.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

241.000 tys. zł;

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

a) w poz. 41 Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

zwiększa się dotacje i subwencje o 180.000 tys. zł,

b) w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o180.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 7 - Dopłaty do paliwa rolniczego, zwiększa się dotacje i

subwencje o 150.000 tys. zł,

b) w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 150. 000 tys. zł;

108) w załączniku nr 2:

a) w części 32 Rolnictwo w rozdziale 80130 –Szkoły zawodowe, zwiększa

się dotacje i subwencje o 60.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 60.000

tys. zł;

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

109) w załączniku nr 2:

a) w części 85 Budżety wojewodów ogółem w rozdziale 01002 –

wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, zwiększa się dotacje i

subwencje o 35.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 35.000

tys. zł;

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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110) w załączniku nr 2:

a) w części 35 Rynki rolne w rozdziale 01023 – Inspekcja Jakości

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwiększa się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 4.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 4.000

tys. zł;

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

111) w załączniku nr 2:

a) w części 85 Budżety wojewodów ogółem w rozdziale 010032–

Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwiększa się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 24.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 24.000

tys. zł;

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

112) w załączniku nr 2:

a) w części 85 Budżety wojewodów ogółem w rozdziale 01009 Spółki

wodne, zwiększa się dotacje i subwencje o 20.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 20.000

tys. zł;

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

a) w poz. 34 - Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów

wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, zwiększa się

dotacje i subwencje o 12.000 tys. zł,

b) w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 12. 000 tys. zł;

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

114) w załączniku nr 2:

a) w części 85 Budżety wojewodów ogółem w rozdziale 01023 – Inspekcja

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwiększa się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000

tys. zł;

115) w załączniku nr 2:

a) w części 32 Rolnictwo w rozdziale 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i

Nasiennictwa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych

o 2.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 2.000

tys. zł;

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

116) w załączniku nr 2:

a) w części 82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego, zwiększa się dotacje i subwencje o 347.000

tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy Celowe skreśla się poz. 62 – Dofinansowanie zadań

wynikających z obniżenia wieku szkolnego;

Poprawka sen.
K. Wiatra
poparta przez
mniejszość komisji

117) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Poprawka sen.
W. Dajczaka
poparta przez
mniejszość komisji
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Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.000

tys. zł,

b) w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie w rozdziale 92120 –

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się dotacje i

subwencje 1.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na prace remontowe kaplicy Mariackiej, rozbudowa

stopu i półki organowej w zabytkowej Bazylice Archikatedralnej  Św.

Jakuba w Szczecinie)

118) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.000

tys. zł,

b) w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie w rozdziale 92120 –

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się dotacje i

subwencje 1.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na remont kapitalny zabytkowego późnogotyckiego

Kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Żukowie, gm

Sławno)

Poprawka sen.
W. Dajczaka
poparta przez
mniejszość komisji
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119) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 7.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

zwiększa się wydatki majątkowe o 7.000 tys. zł,

-  w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych

z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu

Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic

kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów

z udziałem środków Unii Europejskiej o 7.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na wykonanie projektu wykonawczego

i projektu budowy wraz z kompletem uzgodnień obwodnicy

Szczecinka w ciągu drogi krajowej S-11)

Poprawka sen.
W. Dajczaka
poparta przez
mniejszość komisji

120) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.000

tys. zł,

Poprawka sen.
W. Dajczaka
poparta przez
mniejszość komisji
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b) w części 85/08 Województwo lubuskie w rozdziale 75411 – Komendy

powiatowe PSP, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji – budowa Jednostki

Ratowniczo- Gaśniczej w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej)

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb

wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000

tys. zł,

b) dodaje się poz. – Dofinansowanie ratowania i rekultywacji jeziora

Sławskiego, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych

5.000 tys. zł;

Poprawka sen.
W. Dajczaka
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb

wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

15.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. – Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja

Poprawka sen.
W. Dajczaka
poparta przez
mniejszość komisji
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terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, z kwotą

wydatków majątkowych 15.000 tys. zł;

123) w załączniku nr 2;

a) w części 38 Szkolnictwo Wyższe w rozdziale – Działalność dydaktyczna,

zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

10.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na Państwową Wyższa Szkołę zawodową w

Gorzowie Wielkopolskim na stacje naukową-badawczą w Rogach)

Poprawka sen.
W. Dajczaka
poparta przez
mniejszość komisji

124) w załączniku nr 2;

a) w części 38 Szkolnictwo Wyższe w rozdziale – Działalność dydaktyczna,

zwiększa się wydatki majątkowe o 8.000 tys. zł,

b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się obsługę długu publicznego o 8.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na AWF w Poznaniu – zamiejscowy Wydział

Wychowania Fizycznego w Gorzowie)

Poprawka sen.
W. Dajczaka
poparta przez
mniejszość komisji

125) w załączniku nr 2:

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się obsługę długu publicznego o 5.000 tys. zł;

Poprawka sen.
W. Dajczaka
poparta przez
mniejszość komisji
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b) w części 85/08 Województwo lubuskie w rozdziale 01008 – Melioracje

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

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 10.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. – Kontynuacja realizacji inwestycji wieloletniej budowy

Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach, z kwotą

wydatków majątkowych 10.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
H. Górskiego,
W. Kraski,
K. Majkowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

127) a) w załączniku nr 2 w części 41 Środowisko:

- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększa się świadczenia na

rzecz osób fizycznych o 13 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 2.306 tys. zł,

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, zwiększa się świadczenia na

rzecz osób fizycznych o 2 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 586 tys. zł,

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zwiększa się

świadczenia na rzecz osób fizycznych o 13 tys. zł oraz wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 1.450 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 82 Subwencje ogólne dla jednostek

samorządu terytorialnego w rozdziale 75801 – Część oświatowa

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się

dotacje i subwencje o 4.370 tys. zł,

c) w załączniku nr 10 w tabeli - Wyszczególnienie (Osoby nieobjęte

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w części 41 Środowisko:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wynagrodzenia

Poprawka sen.
M. Wojtczaka
poparta przez
komisję
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łącznie z podwyżkami o 618 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia

roczne o 49 tys. zł,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się

wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 251 tys. zł oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne o 20 tys. zł;

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

budżetu państwa o 1.000 tys. zł,

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 1.000 tys. zł,

c) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Przygotowanie do budowy

obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60, z kwotą

wydatków majątkowych 1.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji

129) a) w załączniku nr 2:

- w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność

dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł,

- w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale 75303 –

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 5.000 zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych w części B, w kol. 5:

- w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu państwa o

5.000 tys. zł,

- w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych o 5.000 zł;

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji

130) a) w załączniku nr 2:

- w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji



66

dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł,

- w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale 75303 –

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się dotacje i

subwencje o 5.000 zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych w części B, w kol. 5:

- w lp. II zmniejsza się dotacje uzupełniające z budżetu państwa o

5.000 tys. zł,

- w lp. IV zmniejsza się odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych o 5.000 zł;

(rozbudowa kampusu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w

Ciechanowie)

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

budżetu państwa o 252.000 tys. zł

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku

akcyzowego o 252.000 tys. zł,

c) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Wypłata świadczenia

pielęgnacyjnego w związku z realizacją ustawy o świadczeniach

rodzinnych, z kwotą wydatków majątkowych 252.000 tys. zł;

(modernizacja kampusu oraz zakup wyposażenia na cele dydaktyczne

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku)

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji

132) w załączniku nr 2:

a) w części 29 Obrona narodowa w rozdziale 70013 - Wojskowa Agencja

Mieszkaniowa, zmniejsza się dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Finansowanie działań

związanych z ustanowieniem roku 2009 Rokiem Rodziny Opieki

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

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji
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133) w załączniku nr 2:

a) w części 32 Rolnictwo w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększa

się dotacje i subwencje o 30.000 tys. zł, wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 10.000 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 60.000

tys. zł;

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji

134) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 4.000

tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Finansowanie projektu

budowy kompleksu kulturalnego "Międzynarodowe Centrum Sztuk w

Płocku", z kwotą wydatków majątkowych 4.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji

135) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji
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Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 6.000

tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa linii tramwajowej

wraz z infrastrukturą w Płocku, z kwotą wydatków majątkowych 6.000

tys. zł;

136) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 15.000

tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa hali sportowo –

widowiskowej przy ul. Celebry w Płocku, z kwotą wydatków

majątkowych 15.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji

137) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 100.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

 - w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000 tys. zł,

 - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji
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Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych

z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy

realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów

wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg lokalnych,

zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 100.000 tys. zł,

138) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 14.000

tys. zł,

b) w części 85/14 Województwo mazowieckie w rozdziale 92120 –

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się dotacje i

subwencje o 14.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji

139) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 5.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

 - w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne

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

 - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji
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programów pomocy technicznej, innych programów

finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego

Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE

oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy

dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z

udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000 tys. zł,

(budowa obwodnicy dla miasta Mszczonowa na drodze krajowej

nr 50)

140) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 5.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

 - w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe,

zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł,

 - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych

z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy

realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów

wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg lokalnych,

zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 5.000 tys. zł,

(budowa obwodnicy dla miasta Żyrardowa na drodze krajowej nr

50)

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji

141) w załączniku nr 2:

a) w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75403 – Jednostki terenowe

Policji, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji
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b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.000

tys. zł,

(budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku)

142) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 40.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa,

zwiększa się wydatki majątkowe o 40.000 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych

z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy

realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów

wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg lokalnych,

zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 40.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji

143) w załączniku nr 2:

a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność

dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o 3.500 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji
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Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 3.500

tys. zł;

(renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 1 w

Bydgoszczy na zespół laboratoriów i pracowni naukowo – badawczych

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego)

144) w załączniku nr 2:

a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność

dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o 5.500 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.500

tys. zł;

(kompleksowa modernizacja i przystosowanie budynku po szkole przy

ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy na potrzeby bazy dydaktycznej i

laboratoryjnej UKW)

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
mniejszość komisji

145) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Poprawka
senatorów:
B. Korfantego,
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji
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Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

200.000 tys. zł;

b) w części 20 Gospodarka w rozdziale 10001 – Górnictwo węgla

kamiennego, zwiększa się dotacje i subwencje o 200.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy publicznej dla inwestycji

początkowych w górnictwie węgla kamiennego)

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 7.000 tys. zł;

b) dodaje się poz. – Dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego SP

ZOZ w Biłgoraju do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia, z

kwotą wydatków majątkowych 7.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji
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lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 18.600 tys. zł;

b) dodaje się poz. – Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów

Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalistycznej Strefy Ekonomicznej oraz

terminala intermodalnego poprzez budowę infrastruktury technicznej, z

kwotą wydatków majątkowych 18.600 tys. zł;

148) w załączniku nr 2:

a) w części 39 Transport w rozdziale 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad, zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł;

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 2.000

tys. zł;

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji

149) w załączniku nr 2:

a) w części 32 Rolnictwo w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększa

się wydatki majątkowe o 13.000 tys. zł;

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 13.000

tys. zł;

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji
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150) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 3.000 tys. zł;

b) dodaje się poz. – Modernizacja torowiska kolejowego na odcinku Kutno

– Zgierz, z kwotą wydatków majątkowych 3.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji

151) w załączniku nr 2:

a) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł;

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 10.000

tys. zł;

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji

152) w załączniku nr 2:

a) w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże

pożarne, zwiększa się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł;

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji
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pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 2.000

tys. zł;

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

budżetu państwa o 15.000 tys. zł

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 15.000 tys. zł,

c) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Instytut "Centrum Zdrowia

Matki Polki" w Łodzi, na rozbudowę oddziału kardiochirurgii

dziecięcej, z kwotą wydatków majątkowych 15.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 45.000 tys. zł;

b) dodaje się poz. – Budowa równoległej drogi kołowania (RDK) wraz z

wydzielonym miejscem postoju na lotnisku im. Władysława Reymonta

w Łodzi, z kwotą wydatków majątkowych 45.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji
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155) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.000

tys. zł,

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji

156) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 3.000

tys. zł;

b) w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75404 – Komendy

wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji

157) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji
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potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.500

tys. zł;

b) w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75404 – Komendy

wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.500 tys. zł;

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 40.000 tys. zł;

b) w poz. 12 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększa się

dotacje i subwencje o 40.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Błaszczyka
poparta przez
mniejszość komisji

159) w załączniku nr 2:

a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się

dotacje i subwencje o 1.500 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się nową poz. – Kontynuacja prac

rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków klasztornych

monasteru w Supraślu, z kwota wydatków majątkowych 1.500 tys. zł;

Poprawka sen.
K. Kleiny
poparta przez
komisję

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

budżetu państwa o 20.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa dochody z podatku od gier o 20.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. –

Utworzenie lotniczego portu cywilnego na bazie lotniska Radom –

Poprawka
senatorów:
S. Karczewskiego,
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji
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Sadków, z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł;

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

budżetu państwa o 15.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa dochody z podatku od gier o 15.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60012 – Generalna

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększa się wydatki majątkowe

o 15.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
S. Karczewskiego,
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 5.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa dochody z podatku od gier o 5.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa

zespołu szkół muzycznych w Radomiu, z kwotą wydatków

majątkowych 5.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
S. Karczewskiego,
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 10.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa dochody z podatku od gier o 10.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa

pawilonu ginekologiczno – położniczego przy Szpitalu

Specjalistycznym w Radomiu, z kwotą wydatków majątkowych 10.000

tys. zł;

Poprawka
senatorów:
S. Karczewskiego,
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

Poprawka sen.
B. Paszkowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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środków Unii Europejskiej o 20.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. – Dofinansowanie budowy lotniska lokalnego koło

Suwałk, z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł;

165) a) w art. 24 zmniejsza się ogólna rezerwę budżetową o 50.000 tys. zł,

b) w załączniku 2:

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

budżetowa Rady Ministrów zmniejsza się wydatki budżetowe

jednostek budżetowych o 50.000 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Środki na

sfinansowanie przywrócenia ulg na przejazdy dla studentów, z

kwotą dotacji i subwencji 50.000 tys. zł;

Poprawka sen.
S. Bisztygi
poparta przez
mniejszość komisji

166) z załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 100.000 tys. zł,

b) dodaje się nową poz. – Wsparcie dla projektów rozwijających

odnawialne źródła energii, z kwotą wydatków majątkowych 100.000 tys.

zł;

Poprawka sen.
K. Majkowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 250.000 tys. zł,

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

Poprawka sen.
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 250.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80309 –

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, zwiększa się dotacje i

subwencje o 250.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla studentów)

168) w załączniku 2:

a) w części w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75404 - Komendy

wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki majątkowe o 8.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 8.000

tys. zł;

Poprawka
senatorów:
K. Majkowskiego,
H. Górskiego,
W. Kraski
poparta przez
mniejszość komisji

169) a) w art. 22 zwiększa się dotacje na inwestycje realizowane przez "PKP –

Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna" na liniach kolejowych o

państwowym znaczeniu o kwotę 30.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

 - w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa,

zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł,

 - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 58 – Prace przygotowawcze do

powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego

ludności i mieszkań oraz przeklasyfikowanie według PKD 2007

działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, zmniejsza

Poprawka
senatorów:
K. Majkowskiego,
H. Górskiego,
W. Kraski
poparta przez
mniejszość komisji
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się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 30.000 tys. zł;

170) z załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 36 – Implementacja polskiego

programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej

współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,

zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.800 tys. zł,

b) w części 85/26 Województwo świętokrzyskie w rozdziale 85195 –

Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 1.800 tys. zł;

(z przeznaczeniem na ucyfrowienie aparatu RTG w Świętokrzyskim

Centrum Onkologii w Kielcach)

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 5.500 tys. zł,

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 5.500 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 85/26 Województwo świętokrzyskie w

rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i

subwencje o 5.500 tys. zł;

(z przeznaczeniem na zakup rezonansu magnetycznego dla szpitala w

Starachowicach)

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 2.800 tys. zł,

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 2.800 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 85/26 Województwo świętokrzyskie w

rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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subwencje o 2.800 tys. zł;

(z przeznaczeniem na modernizację oddziału zakaźnego szpitala w

Starachowicach)

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

budżetu państwa o 1.500 tys. zł,

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 1.500 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 75001 –

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,

zwiększa się wydatki majątkowe o 1.500 tys. zł

(z przeznaczeniem na przebudowę przepompowni wodnej w Grabinie

gmina Łoniów, woj. Świętokrzyskie)

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji

174) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 18 – Rezerwa solidarności

społecznej, zmniejsza się wydatki na dotacje i subwencje o 10.000 tys.

zł;

b) w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa,

zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na przygotowanie projektu modernizacji linii

kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Kielce)

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji

175) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 4.000

tys. zł;

b) w części 85/26 Województwo świętokrzyskie w rozdziale 85195 –

Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na budowę pralni ekologicznej przy Szpitalu

Specjalistycznym im. Św. Łukasza w  Końskich)

176) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

10.000 tys. zł;

b) w części 85/26 Województwo świętokrzyskie w rozdziale 75818 –

Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się dotacje i subwencje o 10.000

tys. zł;

(z przeznaczeniem na wykup gruntów pod budowę Regionalnego

Portu Lotniczego Kielce - Obice)

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 1.150 tys. zł,

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 1.150 tys. zł,

c) załączniku nr 2 w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80395 –

Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 1.150 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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(z przeznaczeniem na realizację przez Uniwersytet Humanistyczno –

Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach I etapu budowy)

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

budżetu państwa o 14.000 tys. zł,

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 14.000 tys. zł,

c) załączniku nr 2 w części 25 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92604 –

Instytucje kultury fizycznej, zwiększa się dotacje i subwencje o 14.000

tys. zł;

(z przeznaczeniem na budowę hali sportowo – widowiskowej

w Ostrowcu Świętokrzyskim)

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 2.500 tys. zł,

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 2.500 tys. zł,

c) załączniku nr 2 w części 85/26 Województwo świętokrzyskie w rozdziale

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się

dotacje i subwencje o 2.500 tys. zł;

(z przeznaczeniem na renowację zabytków w Zespole Klasztornym

Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie)

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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180) a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki

budżetu państwa o 3.655 tys. zł

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 3.655 tys. zł,

c) załączniku nr 2 w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 75001 –

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,

zwiększa się wydatki majątkowe o 3.655 tys. zł;

(z przeznaczeniem na remont lewego wału rzeki Wisły)

Poprawka
senatorów:
G. Banasia,
A. Massalskiego
poparta przez
mniejszość komisji

181) w załączniku nr 2:

a) w części 29 Obrona Narodowa 75301 – Świadczenia pieniężne z

zaopatrzenia emerytalnego, zmniejsza się świadczenia na rzecz osób

fizycznych o 15.000 tys. zł,

b) w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

w rozdziale 85323 – Państwowy Fundusz Kombatantów, zwiększa się

świadczenia na rzecz osób fizycznych o 15.000 tys. zł;

Poprawka sen.
Z.Romaszewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

182) w załączniku nr 2:

a) w części 42 Sprawy wewnętrzne 75301 – Świadczenia pieniężne z

zaopatrzenia emerytalnego, zmniejsza się świadczenia na rzecz osób

fizycznych o 15.000 tys. zł,

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

przeciwko Narodowi Polskiemu:

- w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 7.500 tys. zł,

- w rozdziale 75112 - Jednostki podległe Instytutowi Pamięci

Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych

o 7.500 tys. zł,

Poprawka sen.
Z.Romaszewskiego
poparta przez
mniejszość komisji



87

183) w załączniku nr 2:

a) w części 15/01 Ministerstwo Sprawiedliwości w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 260 tys. zł,

b) w części 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 780 tys. zł,

c) w części 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 780 tys. zł,

d) w części 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 780 tys. zł,

e) w części 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 520 tys. zł,

f) w części 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 780 tys. zł,

g) w części 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 780 tys. zł,

h) w części 15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi w rozdziale 75502 – Jednostki

sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 520 tys. zł,

i) w części 15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 260 tys. zł,

j) w części 15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 260 tys. zł,

k) w części 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie w rozdziale 75502 – Jednostki

sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 520 tys. zł,

Poprawka sen.
Z.Romaszewskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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l) w części 15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 260 tys. zł,

m) w części 83 dodaje się poz. – Utworzenie 150 etatów kuratorów

zawodowych, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych

6.500 tys. zł;

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb

wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 6.000

tys. zł,

b) dodaje się poz. – Budowa Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, z

kwotą wydatków majątkowych 6.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
W.Dobkowskiego,
G.Wojciechowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb

wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 6.500

tys. zł,

b) dodaje się poz. – Przebudowa dróg powiatowych nr 1310e relacji

Skierniewice – Pszczonów – Łyszkowice, z kwotą wydatków

Poprawka
senatorów:
W.Dobkowskiego,
G.Wojciechowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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majątkowych 6.500 tys. zł;

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb

wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 7.000

tys. zł,

b) dodaje się poz. – Adaptacja i poprawa warunków bytowych i socjalnych

studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

– Dom Studenta, z kwotą wydatków majątkowych 7.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
W.Dobkowskiego,
G.Wojciechowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb

wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

15.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. – Rezerwa celowa na przebudowę dróg powiatowych nr

1318e relacji Maków- Dębowa Góra – Trzcianna – Kamion – Ruda

oraz drogi powiatowej nr 5103e na odcinku Mokra Lewa - Maków, z

Poprawka
senatorów:
W.Dobkowskiego,
G.Wojciechowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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kwotą wydatków majątkowych 15.000 tys. zł;

188) a) w art. 36 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra

właściwego do spraw transportu o 2.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60012 – Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększa się wydatki majątkowe o

2.000 tys. zł,

-  w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych

z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy

realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów

wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg lokalnych,

zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 2.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na projekt budowy obwodnicy Opoczna na

drodze S12)

Poprawka
senatorów:
W.Dobkowskiego,
G.Wojciechowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

189) w załączniku nr 2:

a) w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura Kolejowa,

zwiększa się wydatki majątkowe o 1.468 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

Poprawka
senatorów:
W.Dobkowskiego,
G.Wojciechowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.468

tys. zł;

(z przeznaczeniem na budowę przystanku na lini CMK w Opocznie)

190) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

50.000 tys. zł;

b) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększa się

wydatki majątkowe o 50.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na modernizację Samodzielnego Publicznego

Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy)

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

191) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

40.000 tys. zł;

b) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększa się

wydatki majątkowe o 40.000 tys. zł;

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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(z przeznaczeniem na modernizację bloku operacyjnego Białostockiego

Ośrodka Onkologicznego)

192) w załączniku nr 2:

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

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,

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

b) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększa się

wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę Szpitala Ogólnego w

Wysokiem Mazowieckim)

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

193) w załączniku nr 2:

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

Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 2.167 tys. zł;

b) w części 85/20 Województwo podlaskie w rozdziale 01002 –

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, zwiększa się dotacje i

subwencje o 2.167 tys. zł;

(z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Podlaskiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego w Szepietowie)

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

194) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy Celowe:

a) w poz. w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 5.000 tys. zł,

b) dodaje się nową poz. – Dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego

SP ZOZ w Puławach do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia, z

Poprawka
senatorów:
G. Czeleja,
S. Gogacza
poparta przez
mniejszość komisji
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kwotą wydatków majątkowych 5.000 tys. zł;

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

a) w poz. w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 12.000 tys. zł,

b) dodaje się nową poz. – Dostosowanie traktu operacyjnego SP ZOZ w

Puławach do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia, z kwotą

wydatków majątkowych 12.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
G. Czeleja,
S. Gogacza
poparta przez
mniejszość komisji

196) a) w art. 22 zwiększa się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez

"PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna" na liniach kolejowych o

państwowym znaczeniu o 40.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa,

zwiększa się wydatki majątkowe o 40.000 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych

z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy

realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów

wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg lokalnych,

zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 40.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na modernizację Linii Kolejowych nr 7 na odcinku

Życzyn – Dęblin)

Poprawka
senatorów:
G. Czeleja,
S. Gogacza
poparta przez
mniejszość komisji
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197) w załączniku nr 2:

a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się

dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 58 – Prace przygotowawcze do

powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego

ludności i mieszkań oraz przeklasyfikowanie według PKD 2007

działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego

podmiotów gospodarki narodowej REGON, zmniejsza się wydatki

bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na remont Muzeum Historyczno – Etnograficznego

w Chojnicach)

Poprawka sen.
D. Arciszewska-
Mielewczyk
poparta przez
mniejszość komisji

198) w załączniku nr 2:

a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się dotacje

i subwencje o 2.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 58 – Prace przygotowawcze do

powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności

i mieszkań oraz przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności

podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów

gospodarki narodowej REGON, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek

budżetowych o 2.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na rewaloryzację i adaptację wieży Zamku

Człuchowskiego oraz konserwację muru obronnego podzamcza Zamku

Człuchowskiego)

Poprawka sen.
D. Arciszewska-
Mielewczyk
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 6.042 tys. zł,

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

Poprawka sen.
S. Piotrowicza
poparta przez
mniejszość komisji
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wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 6.042 tys. zł,

c) załączniku nr 2 w części 37 Sprawiedliwość w rozdziale 75505 –

Jednostki powszechne prokuratury, zwiększa się świadczenia na rzecz

osób fizycznych o 6.042 tys. zł;

(z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla urzędników

prokuratury i pozostałych pracowników)

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

budżetu państwa o 1.246 tys. zł,

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 1.246 tys. zł,

c) załączniku nr 2 w części 37 Sprawiedliwość w rozdziale 75512 –

Więziennictwo, zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o

1.246 tys. zł;

(z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pracowników cywilnych

służby więziennej)

Poprawka sen.
S. Piotrowicza
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 28.530 tys. zł,

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

państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od

gier o 28.530 tys. zł,

c) załączniku nr 2 w części 15 Sądy powszechne w rozdziale 75502 –

Jednostki sądownictwa powszechnego, zwiększa się świadczenia na

rzecz osób fizycznych o 28.530 tys. zł;

(z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla urzędników sądowych

i pozostałych pracowników)

Poprawka sen.
S. Piotrowicza
poparta przez
mniejszość komisji
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202) w załączniku nr 2:

a) w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura Kolejowa,

zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 3.000

tys. zł;

(z przeznaczeniem na prace studyjne dotyczące połączenia Busko

Zdrój – Szczucin wraz z projektem modernizacji połączenia

kolejowego Szczucin – Tarnów)

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
K. Wiatra,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji

203) w załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000

tys. zł;

(kontynuacja prac przygotowawczych modernizacji drogi 73 (Szczucin

– Tanów))

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
K. Wiatra,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji
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204) w załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 3.000

tys. zł;

(prace przygotowawczo-projektowe łączników autostrady A-4

w Bochni, Brzesku i Tarnowie)

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
K. Wiatra,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji

205) w załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 3.000

tys. zł;

(prace przygotowawczo-projektowe łączników drogi krajowej nr 75

(Brzesko-Nowy Sącz))

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
K. Wiatra,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji
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206) w załączniku nr 2:

a) w części 39 Transport w rozdziale 60002 – Infrastruktura Kolejowa,

zwiększa się wydatki majątkowe o 36.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o

36.000 tys. zł;

(modernizacja i remonty dworców kolejowych, w tym w Brzesku,

Bochni, Krzeszowicach i Brzeszczach – Jawiszowicach)

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
K. Wiatra,
T. Skorupy
poparta przez
mniejszość komisji

207) w załączniku nr 2:

a) w części 57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w rozdziale 75418 -

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwiększa się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 15.000 tys. zł,

b) w części 83 w poz. 20 – Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro

Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i

referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych,

zmniejsza się dotacje i subwencje o 15.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

208) w załączniku nr 2:

a) w części 59 Agencja Wywiadu w rozdziale 75419 - Agencja Wywiadu,

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

b) w części 83 w poz. 20 – Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro

Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i

referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych,

zmniejsza się dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji
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209) w załączniku nr 2:

a) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 – Regionalne zarządy

gospodarki wodnej, zwiększa się wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł,

b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

15.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na zabezpieczenie przeciwpowodziowe wałów Wisły

w Krakowie, powiecie bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim,

krakowskim, oświęcimskim, proszowickim, tarnowskim, wielickim)

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

210) a) w załączniku nr 2 w części 29 Obrona narodowa:

b) w rozdziale 75204 – Centralne wsparcie, zmniejsza się wydatki

majątkowe o 22.200 tys. zł,

c) w rozdziale 75219 – Wojska specjalne, zwiększa się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 22.200 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

211) w załączniku nr 2:

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

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 29.220 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 20 - Środki na finansowanie przez

Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących

wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii

politycznych, zmniejsza się dotacje i subwencje o 29.220 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Zająca,
W. Idczaka
poparta przez
mniejszość komisji

212) w załączniku nr 2:

a) w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 – Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

zwiększa się dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 20 - Środki na finansowanie przez

Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących

wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Zająca,
W. Idczaka
poparta przez
mniejszość komisji
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politycznych, zmniejsza się dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł;

213) w załączniku nr 2:

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

Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwiększa się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 5.797 tys. zł,

b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

5.797 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Zająca,
W. Idczaka
poparta przez
mniejszość komisji

214) w załączniku nr 2 w części 29 Obrona narodowa:

a) w rozdziale 75204 – Centralne wsparcie, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 8.044 tys. zł,

b) w rozdziale 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego, zwiększa się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 8.044 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Zająca,
W. Idczaka
poparta przez
mniejszość komisji

215) w załączniku nr 2 w części 29 Obrona narodowa:

a) w rozdziale 75204 – Centralne wsparcie, zmniejsza się wydatki bieżące

jednostek budżetowych o 4.464 tys. zł,

b) w rozdziale 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego, zwiększa się

wydatki bieżące jednostek budżetowych o 4.464 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Zająca,
W. Idczaka
poparta przez
mniejszość komisji

216) w załączniku nr 2:

a) w części 07 Najwyższa Izba Kontroli w rozdziale 75101 – Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł

oraz wydatki majątkowe o 4.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 67 – Modernizacja OITK w

Instytucie Kardiologii w Warszawie, zmniejsza się wydatki majątkowe o

5.000 tys. zł;

Poprawka sen.
K. Kleiny
poparta przez
komisję
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217) w załączniku nr 2:

a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale

92118 – Muzea, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł,

b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

10.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się"

w Krakowie)

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Zająca,
W. Idczaka,
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji

218) a) w art. 32 kwotę wydatków na prewencję wypadkową zwiększa się o

4.500 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych:

- w części A, w kol. 4 w lp. I oraz w części B, w kol. 5 w lp. V

zmniejsza się Renty o 4.500 zł oraz zwiększa się Prewencję

wypadkową o 4.500 zł,

- w części B, w kol. 5 w lp. IV zmniejsza się Emerytury i renty

(łącznie z dodatkami) o 4.500 zł oraz zwiększa się Prewencję

wypadkową o 4.500 zł;

Poprawka sen.
J. Rulewskiego
poparta przez
komisję

219) w załączniku nr 2:

a) w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 – Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

zwiększa się dotacje i subwencje o 32 tys. zł, świadczenia na rzecz osób

fizycznych o 27 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.335

tys. zł, oraz wydatki majątkowe o 290 tys. zł,

b) części 83 Rezerwy celowe w poz. 18 – Rezerwa solidarności społecznej,

zmniejsza się dotacje i subwencje o 2.684 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji
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220) w załączniku nr 2:

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

Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwiększa się świadczenia na rzecz

osób fizycznych o 78 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o

2. 696 tys. zł, oraz wydatki majątkowe o 441 tys. zł,

b) części 83 Rezerwy celowe w poz. 18 - Rezerwa solidarności społecznej,

zmniejsza się dotacje i subwencje o 3.215 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

221) w załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł,

b) w części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z

budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i

EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na

pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji

programów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym

Program budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę

2.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 12 na odcinku

Kalisz – Pleszew)

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

222) w załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł,

b) w części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z

budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i

EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na

pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji

programów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji
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Program budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę

3.000 tys. zł;

(na wykup gruntów pod budowę obwodnicy miasta Jarocina na drodze

krajowej nr 11)

223) w załączniku nr 2:

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

zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł,

b) w części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z

budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i

EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na

pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji

programów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym

Program budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę

3.000 tys. zł;

(wykup gruntów pod budowę obwodnicy miasta Kępna na drodze

krajowej nr 11)

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

224) a) w art. 46 zwiększa się kwotę dotacji dla Centralnej Stacji Ratownictwa

Górniczego S.A. na zakup urządzeń i sprzętu ratowniczego o 1.000 tys.

zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 20 Gospodarka w rozdziale 10001 – Górnictwo węgla

kamiennego, zwiększa się dotacje i subwencje o 1.000 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe w poz. 52 – Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich, zmniejsza się dotacje i subwencje o 1.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 9 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10001 zwiększa

się dotacje dla podmiotów górnictwa węgla kamiennego o 1.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
M. Klimy,
S. Zająca,
W. Idczaka,
B. Korfantego,
T. Gruszki,
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

225) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji
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Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000

tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa i wyposażenie 3

sal operacyjnych dla onkologii ortopedycznej dla dzieci i dorosłych

ortopedyczno – rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, z kwotą wydatków

majątkowych 5.000 tys. zł;

226) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 5.000

tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Sporządzenie Studium

Wykonalności dla Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w

Poznaniu, z kwotą wydatków majątkowych 5.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

227) w załączniku nr 2:

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji
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zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

10.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa połączenia

kolejowego między Dworcem Głównym PKP a Portem Lotniczym

Poznań ŁAWICA, z kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł;

228) w załączniku nr 2:

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

10.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się nową poz. – Budowa zaplecza

technicznego dla portu lotniczego Poznań Ławica, z kwotą wydatków

majątkowych 10.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

229) w załączniku nr 2:

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

10.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się nową poz. – Częściowa budowa

III Ramy Komunikacyjnej na terenie Miasta Poznania, z kwotą

wydatków majątkowych 10.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 15.000 tys. zł,

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji
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b) dodaje się nową poz. – Remont i adaptacja budynków pokoszarowych

oraz zakup wyposażenia na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej

Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, z kwotą wydatków majątkowych 15.000

tys. zł;

231) w załączniku nr 2:

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

zmniejsza się wydatki majątkowe o 9.500 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się nową poz. – Budowa obwodnicy

miasta Września w ciągu drogi krajowej nr 15, z kwotą wydatków

majątkowych 9.500 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 10.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody z podatku akcyzowego o 10.000

tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 44 Zabezpieczenie społeczne w rozdziale

85295 – Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o

10.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na programy z zakresu pomocy społecznej)

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 130.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody z podatków o 130.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 85 Budżety wojewodów ogółem w rozdziale

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

zwiększa się dotacje i subwencje o 130.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na wzrost podstawowego świadczenia rodzinnego)

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

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

budżetu państwa o 750.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody z podatku akcyzowego o

750.000 tys. zł,

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji
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c) w załączniku nr 2 w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w

rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zwiększa się

dotacje i subwencje o 750.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na dodatki do najniższych emerytur)

235) w załączniku nr 2:

a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

30.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa zbiornika

"Wielowieś- Klasztorna" – kontynuacja budowy, z kwotą wydatków

majątkowych 30.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

236) w załączniku nr 2:

a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa

skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów

finansowych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o

13.700 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – remont mostu w Kaliszu

na rzece Swędrni w ciągu drogi krajowej nr 12, z kwotą wydatków

majątkowych 13.700 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 2.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. – Modernizacja Stadionu Żużlowego im. Alfreda

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji
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Smoczyka w Lesznie, z kwotą wydatków majątkowych 2.000 tys. zł;

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z

różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz

kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg

lokalnych, zmniejsza się wydatki na finansowanie projektów z udziałem

środków Unii Europejskiej o 3.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. – Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy

obwodnicy miasta Gostynia w ciągu drogi krajowej S-12, z kwotą

wydatków majątkowych 3.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

239) w załączniku nr 2:

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

zmniejsza się wydatki majątkowe o 6.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Wykup gruntów pod

budowę obwodnicy S-8, z kwotą wydatków majątkowych 6.000 tys. zł;

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

240) w załączniku nr 2:

a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 –

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji

zagranicznych, zmniejsza się obsługę długu publicznego o 5.000 tys. zł,

b) w części 85/30 Województwo wielkopolskie w rozdziale 75411 –

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się

wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Śremie)

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji

241) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Poprawka sen.
P. Kalety
poparta przez
mniejszość komisji
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Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 10.000

tys. zł,

b) w części 85/30 Województwo wielkopolskie w rozdziale 92120 –

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki

majątkowe o 10.000 tys. zł;

(z przeznaczeniem na remont zamku Polskiej Akademii Nauk w

Kórniku)

242) w załączniku nr 2:

a) w części 07 Najwyższa Izba Kontroli w rozdziale 75101 – Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł

oraz wydatki majątkowe o 5.800 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 67 – Modernizacja OITK w

Instytucie Kardiologii w Warszawie, zmniejsza się wydatki majątkowe o

6.800 tys. zł;

Poprawka sen.
W. Dobkowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

243) w załączniku nr 2:

a) w części 34 Rozwój Regionalny w rozdziale 75861 – Regionalne

Programy Operacyjne 2007 – 2013, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 3.000

tys. zł,

b) w 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Budowa hali sportowej przy

Zespole Szkół Gimnazjalnych nr 2 w Radomsku, z kwotą wydatków

majątkowych 3.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
W.Dobkowskiego,
G.Wojciechowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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244) w załączniku nr 2:

a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów

pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie

potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 17.000

tys. zł,

b) w części 85/10 Województwo łódzkie w rozdziale 60003 – Krajowe

pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększa się dotacje i subwencje o

17.000 tys. zł;

Poprawka
senatorów:
W.Dobkowskiego,
G.Wojciechowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

245) w załączniku nr 2:

a) w części 34 Rozwój Regionalny w rozdziale 75861 – Regionalne

Programy Operacyjne 2007 – 2013, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 4.000

tys. zł,

b) w 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Remont i modernizacja

zakupionej bocznicy kolejowej do obsługi Łódzkiej Strefy

Ekonomicznej, z kwotą wydatków majątkowych 4.000 tys. zł

Poprawka
senatorów:
W.Dobkowskiego,
G.Wojciechowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

a) w poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej,

innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb

wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów

finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program

Poprawka
senatorów:
W.Dobkowskiego,
G.Wojciechowskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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budowy i naprawy dróg lokalnych, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 3.000

tys. zł,

b) dodaje się poz. – Przebudowa i rozbudowa części hotelowej ośrodka –

Dom Całodobowej Opieki Seniora Olimpijczyka w Spale, z kwotą

wydatków majątkowych 3.000 tys. zł;

247) w załączniku nr 2:

a) w części 34 Rozwój regionalny w rozdziale 75861 – Regionalne

Programy Operacyjne 2007-2013, zmniejsza się wydatki na

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 2.900

tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. – Rozbudowa Kompleksu

Szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu, z kwotą wydatków

majątkowych 2.900 tys. zł.

Poprawka
senatorów:
W.Dobkowskiego,
G.Wojciechowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


