Druk nr 53-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na
rok 2008 (druk nr 16)
Sejm na 4 posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2007 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 53 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
19 grudnia 2007 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji
Europejskiej, że poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu są zgodne z prawem Unii
Europejskiej
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
A - do części tekstowej
1) w art. 45 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych w części
budżetu państwa - Gospodarka, upoważnia się Ministra Finansów do ich
przeznaczenia na dotację celową dla Agencji Rezerw Materiałowych na realizację
zadań w zakresie rezerw państwowych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i
produktów naftowych.”;
- posłowie: J. Łopata, S. Żelichowski w imieniu KP PSL
- odrzucić
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2) dodać art. 45a w brzmieniu:
„Art. 45a. W przypadku uzyskania do końca sierpnia 2008 r. wpływów z podatku od
towarów i usług w wysokości 83 775 000 tys. zł upoważnia się Ministra
Finansów do uruchomienia rezerwy celowej na dofinansowanie zadań
szkolnictwa wyższego, w tym na zwiększenie wynagrodzeń pracowników
uczelni publicznych.”;
- poseł P. Gosiewski
- odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 2 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 4.
B - poprawki do załączników
Do załącznika nr 1 – Dochody
3) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej … (dział 756) w następujących pozycjach:
- podatek od towarów i usług o kwotę 1.005.300 tys. zł,
- podatek akcyzowy o kwotę 469.800 tys. zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 244.350 tys. zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 325.386 tys. zł,
oraz
w części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych
oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć
wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 27.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 82- Subwencje ogólne dla
jednostek samorządu terytorialnego, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe wynagrodzenia dla nauczycieli.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
4) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej … (dział 756) w pozycji podatek od towarów i usług o kwotę 250.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na działalność dydaktyczną w szkołach
wyższych w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 51 - Dofinansowanie zadań szkolnictwa
wyższego, w tym na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
5) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
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prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę
100.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 18 - Budownictwo,
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa (rozdz. 70022) dla Funduszu Dopłat na
realizację ustawy o pomocy rodzinom w nabywaniu własnego mieszkania oraz realizację
ustawy o budownictwie socjalnym w gminach - dopłata do przedsięwzięć
samorządowych w zakresie budownictwa socjalnego, budowy noclegowni oraz mieszkań
chronionych.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
6) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek od towarów i usług o kwotę 50.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Realizacja programu wsparcia środowisk popegeerowskich” (wydatki bieżące).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
7) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej … (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę
40.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację działań
inwestycyjnych w powiatowych Komendach Policji, część 42 - Sprawy wewnętrzne,
rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
8) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 30.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa zbiornika Wielowieś-Klasztorna, województwo wielkopolskie - wykup
gruntów” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
9) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 25.000
tys. zł,
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z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Przebudowa Drogi Krajowej nr 5 na odcinku Trzebnica-Wrocław (15 km)” (wydatki
majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić

10) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody w
dziale 756 - dochody od osób prawnych , od osób fizycznych... z tytułu dochodów z
podatku od gier o kwotę 21.100 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 54 - Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych na dotacje do Państwowego Funduszu
Kombatantów (rozdz. 85323) na realizację zadań bieżących - pomoc pieniężną dla
kombatantów.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
11) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej … (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę
20.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych w urzędach
naczelnych organów władzy państwowej i kontroli prawa (rozdz. 75101) w części 07 Najwyższa Izba Kontroli, wydatki bieżące o 11.800 tys. zł i wydatki majątkowe o 8.200
tys. zł.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
12) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 20.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Specjalistyczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z kompleksem sportowym dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
13) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 20.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Przebudowa Drogi Krajowej nr 5 na odcinku węzeł autostradowy A4 (Kostomłoty) do
obwodnicy Strzegomia (19 km)” (wydatki majątkowe).
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- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
14) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek... (dział 756) w pozycji podatek
dochodowy od osób fizycznych o kwotę 20.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 22 - Gospodarka
wodna, w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej (rozdz. 71018) na realizację zadania
IV w ramach programu Budowa zbiornika „Świnna Poręba” realizowanego na podstawie
ustawy. Środki na ochronę zlewni zbiornika „Świnna Poręba”.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
15) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek...(dział 756) w pozycji podatek
dochodowy od osób prawnych o kwotę 18.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Modernizacja infrastruktury drogowej wokół MCL Euroterminal Sławków” (wydatki
majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
16) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek od gier o kwotę 18.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa krytego basenu przy ul. Szkolnej w Starachowicach” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
17) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej … (dział 756) w pozycji podatek akcyzowy o kwotę 16.300 tys. zł
oraz
w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki bieżące w
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) o
kwotę 2.700 tys. zł
z przeznaczeniem na:
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) w części 01 - Kancelaria
Prezydenta o kwotę 4.000 tys. zł,
- zwiększenie wydatków w części 13 - Instytut Pamięci Narodowej na realizację zadań
statutowych, w tym w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
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ochrony prawa (rozdz. 75101) o kwotę 8.500 tys. zł (wydatki majątkowe) i w
jednostkach podległych Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (rozdz. 75112) o kwotę 1.500 tys. zł (wydatki
bieżące),
- utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt. „Realizacja Programu
Polityki Zdrowotnej - leczenie dzieci chorych na mukopolisacharydozę typu VI” w
kwocie 5.000 zł (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
18) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 15.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Przebudowa Drogi Krajowej nr 12 w granicach miasta Radom” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
19) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 15.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 30 na odcinku Zgorzelec - Łagów - Trójca (10,6
km)” (wydatki bieżące).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
20) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 10.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Rozbudowa szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu” (dotacje).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
21) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 10.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa obwodnicy południowej miasta Radomia” (wydatki majątkowe).
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- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
22) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej … (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę
10.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na modernizację i adaptację
budynku koszarowego na siedzibę Komendy powiatowej Policji w Szczecinku, w części
42 - Sprawy wewnętrzne, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
23) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 10.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa obwodnicy miasta Grajewa w województwie podlaskim w ciągu drogi krajowej
S-61” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
24) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 10.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 46 - Zdrowie, na
działalność dydaktyczną Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (rozdz. 80306 Działalność dydaktyczna).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
25) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 10.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Utworzenie lotniczego portu cywilnego na bazie lotniska Piła” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
26) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
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prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 10.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Rozbudowa lotniczego portu cywilnego Poznań Ławica” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
27) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 9.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na opracowanie techniczne, projekty,
dokumentację, budowę obwodnicy miasta Sieradza w ciągu drogi S-8.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
28) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek od gier o kwotę 7.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt. „Środki
na wykonanie projektu wykonawczego i projektu budowy wraz z kompletem uzgodnień
środowiskowych i lokalizacyjnych obwodnicy Szczecinka aż do granic z Wielkopolską w
ciągu drogi krajowej S-11 (6.000 tys. zł) oraz na wykonanie raportu do decyzji
środowiskowych drogi krajowej S-6 od Goleniowa do Słupska (1.000 tys. zł), (wydatki
majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
29) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej … (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 6.000
tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) w części 12 - Państwowa
Inspekcja Pracy.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
30) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej … (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 5.500
tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt.
„Zakup aparatu do radioterapii śródoperacyjnej i aparatu do brachyterapii
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śródoperacyjnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu” (wydatki
majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
31) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 5.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Województwa dolnośląskiego na działanie
zespołu ratownictwa medycznego w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 11 - Ratownictwo
medyczne (dotacje i subwencje).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
32) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek... (dział 756) w pozycji podatek
dochodowy od osób fizycznych o kwotę 5.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Utworzenie lotniczego portu wojskowo - cywilnego na bazie lotniska Radom - Sadków”
(wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
33) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody
podatkowe i niepodatkowe (dział 756) z podatku dochodowego od osób fizycznych o
kwotę 5.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego przy Szpitalu Specjalistycznym w
Radomiu” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
34) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 5.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku al. Słowackiego w kierunku Kalisza kontynuacja z roku 2007” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
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35) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej … (dział 756) w pozycji podatek od gier o kwotę 5.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85 - Budżety
wojewodów (85/26 - Województwo świętokrzyskie) poprzez utworzenie nowego
rozdziału o numerze 85149 - Programy polityki zdrowotnej odpowiednio na:
- ucyfrowienie aparatu RTG w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, koszt
zadania 1.800 tys. zł,
- zakup dwóch sztuk cyfrowych aparatów RTG o wartości 1.800 tys. zł, zakup
ultrasonografu o wartości 200 tys. zł, zakup kolonoskopu o wartości 100 tys. zł oraz
gastroskopu o wartości 100 tys. zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w SkarżyskuKamiennej,
- ucyfrowienie aparatu RTG w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Staszowie, koszt zadania 1.000 tys. zł.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
36) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 4.500
tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 24 - Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego na renowację zamku w Szydłowcu (rozdz. 92120 - Ochrona
zabytków i opieka nad zabytkami).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
37) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek od gier o kwotę 4.200 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt. „Środki
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie” na dokończenie monitoringu miasta
Szczecin, systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych samochodów oraz zakup kamer
radarowych wizyjnych (mobilnych), (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
38) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 4.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 46 - Zdrowie na
działalność dydaktyczną Akademii Medycznej w Lublinie (rozdz. 80306 - Działalność
dydaktyczna).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
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- odrzucić
39) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek od gier o kwotę 4.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim - budowa hali
widowiskowo-sportowej przy ul. Świętokrzyskiej” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
40) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 4.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 46 - Zdrowie na
działalność dydaktyczną (rozdz. 80306) - dotacja podmiotowa dla Akademii Medycznej
we Wrocławiu na kształcenie studentów studiów stacjonarnych i uczestników studiów
doktoranckich oraz kadr naukowych.
Odpowiednia zmiana w załączniku nr 9.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
41) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 3.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 22 - Gospodarka
Wodna, regionalne zarządy gospodarki wodnej (rozdz. 71018) na zabezpieczenie
przeciwpowodziowe województwa śląskiego i małopolskiego - rzek: Soły i Skawy.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
42) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek od gier o kwotę 1.500 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Zakończenie budowy hali sportowej w Skarżysku-Kamiennej” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
43) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 1.200
tys. zł,
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z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85/24 - Województwo
śląskie na remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu
(wymiana poszycia dachowego, restauracja 4 zabytkowych attyk) (rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
44) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 1.100
tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/02 Województwo dolnośląskie na zakup samochodu ratowniczego oraz trzech samochodów
rozpoznania przeciwpowodziowego dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej w
Legnicy (rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
45) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek...(dział 756) w pozycji podatek
dochodowy od osób fizycznych o kwotę 1.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa obwodnicy Gostynia (woj. wielkopolskie) w odcinku drogi krajowej nr 36 prace projektowe” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
46) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od
osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek od gier o kwotę 1.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Zabezpieczenie murów Zamku Krzyżtopór w Ujeździe” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
Do załącznika nr 2 – Wydatki
47) W części 02 - Kancelaria Sejmu, w urzędach naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) dokonać przesunięcia wydatków bieżących w
kwocie 460 tys. zł z podróży służbowych zagranicznych (§ 4420)
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe (§ 4410) na
pokrycie kosztów noclegów posłów poza miejscem stałego zamieszkania i Warszawą.
- poseł Marek Wikiński z grupą posłów
- odrzucić
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48) W części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki bieżące o
kwotę 1.500 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na Małopolski RZGW na zabezpieczenie
przeciwpowodziowe wałów Wisły w Krakowie, powiecie brzeskim, dąbrowskim i
oświęcimskim, część 22 - Gospodarka wodna, rozdz. 71018 - Regionalne zarządy
gospodarki wodnej.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
49) W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki bieżące na urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) o kwotę 1.500 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe i utworzenie
nowej rezerwy celowej pn. „Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy mostu na
rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej 281” (wydatki majątkowe).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
50) W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w urzędach naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę
10.000 tys. zł
oraz
w części 20 - Gospodarka, w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł
oraz
w części 34 - Rozwój regionalny, w urzędach naczelnych i centralnych organów
administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł
oraz
w części 36 - Skarb Państwa, w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł
oraz
w części 39 - Transport, w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł
oraz
w części 41 - Środowisko, w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł
z przeznaczeniem łącznej kwoty 60.000 tys. zł na utworzenie nowej pozycji w części 83 Rezerwy celowe, pt. „Dofinansowanie budowy metra w Warszawie” (wydatki
majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić

14

51) W części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (rozdz. 92120) zmniejszyć wydatki na dotacje i subwencje o kwotę 2.000
tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Kontynuacja prac rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków klasztornych
monasteru w Supraślu” (dotacje i subwencje).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
52) W części 25 - Kultura fizyczna i sport dokonać przesunięcia z działu 926 - Kultura
fizyczna i sport do działu 750 - Administracja publiczna. Przesunięcie wydatków polega
na zmniejszeniu wydatków bieżących w rozdz. 92695 - Pozostała działalność (§ 4300 Zakup usług pozostałych) o kwotę 5.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w
rozdz. 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
odpowiednio:
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (państwowy zasób kadrowy) o kwotę
1.525 tys. zł,
§ 4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 2.725
tys. zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 646 tys. zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 104 tys. zł.
- poseł Zbigniew Chlebowski w imieniu KP PO
- przyjąć
53) W części 32 - Rolnictwo zmniejszyć dotacje i subwencje na postęp biologiczny w
produkcji zwierzęcej (rozdz. 01020) o kwotę 2.825 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85 - Budżety
wojewodów (85/24 - Województwo śląskie), na ochronę zabytków i opiekę nad
zabytkami (rozdz. 92120), w tym 1.000 tys. zł na kontynuację remontu zabytkowego
kościoła św. Marii Magdaleny w Chorzowie.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
54) W części 39 - Transport w infrastrukturze kolejowej (rozdz. 60002) zmniejszyć wydatki
majątkowe o kwotę 33.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Modernizacja linii kolejowej 274 i 761 na odcinku Wrocław - Jelenia Góra” (wydatki
majątkowe).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
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55) W części 39 - Transport w Inspekcji Transportu Drogowego (rozdz. 60055) zmniejszyć
wydatki o łączną kwotę 8.000 tys. zł (w tym wydatki bieżące o 4.000 tys. zł i wydatki
majątkowe o 4.000 tys. zł),
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Rezerwa celowa na budowę miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego
przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów” (wydatki majątkowe).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
56) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć wydatki na dotację do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (rozdz.75303) o kwotę 200.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 48 Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki
alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego...
Jednocześnie należy dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS
polegającej na zmniejszeniu przychodów w pozycji dotacje uzupełniające o kwotę
200.000 tys. zł i zwiększeniu ujemnego stanu funduszu o tę kwotę.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
57) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotację do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 35.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa autostrady A2 odcinek: węzeł na drodze nr 50 (Arynów) do węzła na drodze nr
2 Ryczołek (obwodnica Mińska Mazowieckiego), (wydatki majątkowe).
Jednocześnie dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS polegającej na
zmniejszeniu przychodów z dotacji i zmniejszeniu o 35.000 tys. zł odpisu na działalność
ZUS.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
58) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć wydatki na dotację do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (rozdz.75303) o kwotę 30.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujących częściach budżetowych:
- w cz. 07 - Najwyższa Izba Kontroli w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdz. 75101) o kwotę
15.000 tys. zł, w tym wydatki bieżące o 6.500 tys. zł, wydatki majątkowe o 8.500
tys. zł,
- w cz. 13 - Instytut Pamięci Narodowej w urzędach naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdz. 75101) o kwotę
11.000 tys. zł, w tym wydatki bieżące o 500 tys. zł, wydatki majątkowe o 10.500 tys.
zł oraz w jednostkach podległych Instytutowi Pamięci Narodowej (rozdz. 75112) o
kwotę 4.000 tys. zł, w tym wydatki bieżące o 3.400 tys. zł, wydatki majątkowe o 600
tys. zł.
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Jednocześnie należy dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS
polegającej na zmniejszeniu dotacji uzupełniającej.
- poseł Zbigniew Chlebowski w imieniu KP PO
- przyjąć
59) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotację do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 10.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Przebudowa trasy DK - 91 w Częstochowie”(wydatki majątkowe).
Jednocześnie dokonać zmian w załączniku 5 w planie finansowym FUS polegającej na
zmniejszeniu przychodów z dotacji i zmniejszeniu odpisu na ZUS.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
60) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć wydatki na dotację do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (rozdz.75303) o kwotę 9.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Remont i adaptacja budynków pokoszarowych oraz zakup wyposażenia na cele
dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie" (wydatki
majątkowe).
Jednocześnie należy dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS
polegającej na zmniejszeniu przychodów w pozycji dotacje uzupełniające o kwotę 9.000
tys. zł i zwiększeniu ujemnego stanu funduszu o tę kwotę.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
61) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć wydatki na dotację do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 8.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo
wyższe, działalność dydaktyczna (rozdz. 80306) na rozbudowę kampusu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
Jednocześnie należy dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS
polegającej na zmniejszeniu przychodów w pozycji dotacje uzupełniające o kwotę 8.000
tys. zł i zwiększeniu ujemnego stanu funduszu o tę kwotę.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
62) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć wydatki na dotację do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 7.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo
wyższe, działalność dydaktyczna (rozdz. 80306) na zakończenie budowy biblioteki
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
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Jednocześnie należy dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS
polegającej na zmniejszeniu dotacji uzupełniającej i zmniejszenie odpisu na działalność
ZUS.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
63) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotację do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 5.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo
wyższe na pozostałą działalność (rozdz. 80395) na renowację i adaptację budynku przy
ul. Ossolińskich 12 na cele dydaktyczno-laboratoryjne Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy.
Jednocześnie dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS polegającej na
zmniejszeniu przychodów z dotacji i zwiększenie o 5.000 tys. zł ujemnego stanu
funduszu.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
64) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć wydatki na dotację do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 5.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (rozdz. 60012) na przygotowanie
procesu inwestycyjnego beskidzkiej drogi integracyjnej DK-52.
Jednocześnie należy dokonać zmiany w załączniku nr 5 - w planie finansowym FUS
polegającej na zmniejszeniu przychodów z dotacji i zwiększeniu o 5.000 tys. zł ujemnego
stanu funduszu.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
65) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotację do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 5.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo
wyższe na pozostałą działalność (rozdz. 80395) na pierwszy etap budowy hali sportowej
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Jednocześnie dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS polegającej na
zmniejszeniu przychodów z dotacji i zwiększenie o 5.000 tys. zł ujemnego stanu
funduszu.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
66) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotację do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 2.000 tys. zł
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z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (rozdz. 60012) na przygotowanie
inwestycji na drodze 73 na odcinku Szczucin - Tarnów.
Jednocześnie dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS polegającej na
zmniejszeniu przychodów z dotacji i zwiększeniu o 2.000 tys. zł ujemnego stanu
funduszu.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
67) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotację do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 2.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (rozdz. 60012) na przygotowanie
realizacji budowy północnego obejścia Krakowa w zakresie wydania decyzji ULD
pomiędzy projektowanymi węzłami.
Jednocześnie dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS polegającej na
zmniejszeniu przychodów z dotacji i zwiększeniu o 2.000 tys. zł ujemnego stanu
funduszu.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
68) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć wydatki na dotację do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 1.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo
wyższe, pozostała działalność (rozdz. 80395) na renowację i adaptację części budynku
przy ul. Staszica i ul. Kołłątaja 12 oraz ul. Słowackiego 7 na cele naukowo - dydaktyczne
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Jednocześnie należy dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS
polegającej na zmniejszeniu przychodów w pozycji dotacje uzupełniające o kwotę 1.000
tys. zł i zwiększeniu ujemnego stanu funduszu o tę kwotę.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
69) W części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotację do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 400 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego na dotacje i subwencje na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz.
92105) na dotację na organizację XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej
„Gaude Mater” w Częstochowie.
Jednocześnie dokonać zmian w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS polegających
na zmniejszeniu o tę kwotę przychodów z dotacji i zmniejszeniu wydatków na odpis na
działalność ZUS.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
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70) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć o 48.500 tys. zł wydatki na
obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz.
75701), obsługa długu publicznego,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 46 - Zdrowie, programy
polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) na Program „Samowystarczalność Polski w zakresie
zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 20052008”.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
71) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć o 45.000 tys. zł wydatki na
obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz.
75701), obsługa długu publicznego,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 46 - Zdrowie, na staże i
specjalizacje medyczne (rozdz. 85157) - podwyższenie wynagrodzeń lekarzy
rezydentów.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
72) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 40.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Remont drogi krajowej nr 1 w granicach miasta Włocławek” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
73) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 36.624 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe, na wykup
gruntów pod budowę Portu Lotniczego Lublin S.A. (wydatki majątkowe).
- poseł Jarosław Stawiarski w imieniu KP PiS
- odrzucić
74) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 30.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na
modernizację linii kolejowej nr 71 Rzeszów - Ocice (rozdz. 60002 - Infrastruktura
kolejowa).
- poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
- odrzucić
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75) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 20.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa Hali Sportowej Uniwersytetu Śląskiego” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
76) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 20.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt.
„Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Zielonogórskiego z wielofunkcyjną
częścią dydaktyczną” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
77) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 20.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Modernizacja Stadionu Piłkarskiego w Bielsku-Białej w ramach Euro 2012” (wydatki
majątkowe).
- poseł Bożena Kotkowska z grupą posłów
- odrzucić
78) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 18.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na realizację budowy obwodnic drogi krajowej
nr 46 w :
- Nysie - o 10.000 tys. zł,
- Niemodlinie - 8.000 tys. zł.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
79) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 16.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na
realizację budowy obwodnic drogi krajowej nr 28 w Jaśle (8.000 tys. zł) oraz Przemyślu
(8.000 tys. zł) (rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe).
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- poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
- odrzucić
80) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 15.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Modernizacja linii kolejowej 274 - Wrocław - Jelenia Góra” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
81) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 15.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/18 Województwo podkarpackie na przejście graniczne na lotnisku Rzeszów-Jasionka (rozdz.
60031 - Przejścia graniczne).
- poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
- odrzucić
82) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć o 11.800 tys. zł wydatki na
obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz.
75701), obsługa długu publicznego,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 46 - Zdrowie, programy
polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) na „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata
2005 - 2011”.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
83) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 10.500 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę i modernizację skrzyżowania
drogi krajowej nr 72 z drogą wojewódzką 703 (rondo) oraz drogami powiatowymi i
miejskimi w Poddębicach.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
84) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę
zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) na
obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł
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z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne
krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę drogi krajowej nr 1 w Częstochowie - budowa
wiaduktu na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z DK-1 (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
85) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na
usunięcie osuwiska na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Lisówek, woj.
podkarpackie (rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe).
- poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
- odrzucić
86) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę
zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) na
obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (rozdz. 60012) na budowę drogi
krajowej S-12 Etap I na odcinku Radom - Piotrków Trybunalski.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
87) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Modernizacja drogi krajowej nr 11 przez miejscowość Kostów w woj. opolskim”
(wydatki majątkowe).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
88) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę
zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) na
obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Modernizacja linii kolejowej nr 61 Kielce Popowskie na odcinku Żelisławice Częstochowa Stradom I etap”(wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
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89) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na
drogi krajowe (rozdz. 60011) na modernizację i remont drogi DK-1 na odcinku TychyKatowice.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
90) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę
zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) na
obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Rozbudowa szpitala - budowa Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego w
Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie” (wydatki majątkowe).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
91) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na rozwój współpracy gospodarczej z
zagranicą poprzez promocję polskiego eksportu, dofinansowanie projektów w zakresie
wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w części 20 - Gospodarka, rozdz. 50005 Promocja eksportu na dotacje i subwencje o kwotę 5.000 tys. zł i finansowanie projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 5.000 tys. zł.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
92) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 9.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na realizację budowy obwodnicy drogi krajowej
nr 4 w Jarosławiu.
- poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
- odrzucić
93) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć o 8.000 tys. zł wydatki na
obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz.
75701), obsługa długu publicznego,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
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- odrzucić
94) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć o 8.000 tys. zł wydatki na
obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz.
75701), obsługa długu publicznego,
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej pozycji w części 83 - Rezerwy
celowe pt. „Środki na remont i adaptację budynków pokoszarowych oraz zakup
wyposażenia na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie”
(wydatki majątkowe).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
95) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 7.700 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na utrzymanie urządzeń melioracyjnych i
ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych w części położonej na terenie
województwa pomorskiego, część 85 - Budżety wojewodów (85/22 - Województwo
pomorskie), rozdz. 01008 - Melioracje wodne.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
96) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 7.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na utrzymanie urządzeń melioracyjnych i
ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych w części położonej na terenie
województwa warmińsko - mazurskiego, część 85 - Budżety wojewodów (85/28 Województwo warmińsko - mazurskie), rozdz. 01008 - Melioracje wodne.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
97) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 6.800 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę DK - 78 w Rybniku na odcinku
ul. Raciborskiej do Ronda Wileńskiego.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
98) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejszyć wydatki na obsługę
zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) o
kwotę 6.000 tys. zł (obsługa długu publicznego),
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z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 64 - Główny Urząd
Miar, w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz.
75001).
- poseł Bogusław Wontor z grupą posłów
- odrzucić
99) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć o 6.000 tys. zł wydatki na
obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz.
75701), obsługa długu publicznego,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Realizacja projektu Narodowego Centrum Badań nad Zmianami Klimatu w Mikołowie”
(wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
100) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 6.000 tys. zł oraz
w części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych
oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć
wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 7.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Wykup gruntów i odszkodowania dla budowy drogi S-14 - obwodnica Zgierza,
Aleksandrowa i Pabianic” w łącznej kwocie 13.000 tys. zł (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
101) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 6.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo
wyższe na adaptację budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu
na działalność dydaktyczną (rozdz. 80306 - Działalność dydaktyczna).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić

102) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 5.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 46 - Zdrowie na
utworzenie Wydziału Nauk Medycznych przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w
Olsztynie (rozdz. 80306 - Działalność dydaktyczna).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
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- odrzucić
103) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć o 5.000 tys. zł wydatki na
obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz.
75701), obsługa długu publicznego,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na projekt przebudowy drogi DK-79 na odcinku
Katowice - Bytom.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
104) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 5.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo
wyższe na działalność dydaktyczną (rozdz. 80306) na realizację projektu Centrum
Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
105) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć o 5.000 tys. zł wydatki na
obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz.
75701), obsługa długu publicznego,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo
wyższe, działalność dydaktyczna (rozdz. 80306) - Budowa Centrum DydaktycznoNaukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
106) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 5.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na realizację zadania pod nazwą „Obwodnica
Krośniewic” w ciągu dróg krajowych nr 1 i 2.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
107) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć o 5.000 tys. zł wydatki na
obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz.
75701), obsługa długu publicznego,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt. „Środki
na finansowanie świadczeń dla medalistów igrzysk paraolimpijskich i światowych
igrzysk głuchych” (świadczenia na rzecz osób fizycznych).
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- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
108) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 5.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa i wyposażenie Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
109) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 4.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 24 - Kultura i
Ochrona Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie Biblioteki Raczyńskich w
Poznaniu (rozdz. 92195 - Pozostała działalność).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
110) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 4.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85/16 - Województwo
opolskie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120) na konserwację
zabytków.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
111) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 4.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na budowę powiatowego
Centrum Kultury (z muszlą koncertowa) z odnawialnymi źródłami energii w Lędzinach
(powiat bieruńsko - lędziński), część 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdz. 92195 - pozostała działalność.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
112) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego,
należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na
obsługę długu publicznego o kwotę 1.500 tys. zł
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z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt.
„Modernizacja stadionu żużlowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie” (wydatki
majątkowe).
- poseł Wiesław Andrzej Szczepański z grupą posłów
- odrzucić
113) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę
zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) na
obsługę długu publicznego o kwotę 660 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/10 - Budżety
wojewodów - województwo łódzkie dla Wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
(rozdz. 01002) na budowę drogi wewnętrznej na terenie wystawowym Łódź z/s w
Bratoszewicach.
Uwaga: Odpowiednia zmiana w załączniku nr 13 - w planie finansowym Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz w załączniku nr 9 Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
114) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
(rozdz. 75703) na obsługę długu publicznego o kwotę 50.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w części 85/26 - Województwo świętokrzyskie
(rozdz. 75818) na budowę Regionalnego Portu Lotniczego w Obicach.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
115) W części 79 – Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz.
75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 40.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt.
„Budowa drogi kołowania na Lotnisku im. W. Reymonta w Łodzi” (wydatki majątkowe).
- poseł Anita Błochowiak z grupą posłów
- odrzucić

116) W części 79- Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz.
75703), zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 20.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa Centrum Ekspedycyjno - Rozdzielczego PPUP Poczty Polskiej w Choroszczy
w woj. podlaskim” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
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117) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz.
75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 20.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa drogi - trzeciej ramy komunikacyjnej w Poznaniu” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
118) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz.
75703), zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 20.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na
drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy Nowego Sącza.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
119) W części 79 – Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz.
75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 20.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt.
„Wykup gruntów i odszkodowania w związku z budową obwodnicy Pabianic S14”
(wydatki majątkowe).
- poseł Anita Błochowiak z grupą posłów
- odrzucić
120) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
(rozdz. 75703) na obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa obwodnicy w Pile w drodze S-11 - dalszy etap” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
121) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
(rozdz. 75703) na obsługę długu publicznego o kwotę 5.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa obwodnicy w Ujściu w drodze S-11” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
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122) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
(rozdz. 75703) na obsługę długu publicznego o kwotę 5.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Modernizacja drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - Pleszew” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
123) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz.
75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 3.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa trasy Północ-Południe łączącej drogową trasę średnicową z autostradą A4”
(wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
124) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
(rozdz. 75703) na obsługę długu publicznego o kwotę 2.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Dofinansowanie budowy obwodnicy Jarocina w ciągu drogi krajowej nr 11” (wydatki
majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
125) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz.
75703), zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 2.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Dofinansowanie budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej
nr 15” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
126) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
(rozdz. 75703) na obsługę długu publicznego o kwotę 2.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Modernizacja torowiska kolejowego na odcinku Kutno - Zgierz” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
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127) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
(rozdz. 75703) na obsługę długu publicznego o kwotę 2.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Dofinansowanie budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej nr 11” (wydatki
majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
128) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz.
75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 1.500 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Zintegrowanego Centrum
Powiadamiania Ratowniczego w Rudzie Śląskiej” (wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
129) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz.
75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 1.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Włączenie ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej do węzła Autostrady A4 „Batory”
(wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
130) W części 79 – Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz.
75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 715 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Muzeum Sztuki w Łodzi w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92118 - Muzea.
- poseł Anita Błochowiak z grupą posłów
- odrzucić

131) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
(rozdz. 75703) na obsługę długu publicznego o kwotę 600 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w części 85/26 - Województwo świętokrzyskie
na rezerwaty i pomniki przyrody (rozdz. 92503) na akcję „Ratowanie Pomnika Przyrody
- Dąb Bartek” (gm. Zagnańsk).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
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132) W części 79 – Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz.
75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 500 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotacje i subwencje dla powiatu
sieradzkiego w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500 tys. zł
odpowiednio:
- w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dla Powiatowego Ośrodka
Kultury o kwotę 100 tys. zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 50 tys. zł i wydatki
majątkowe o kwotę 50 tys. zł,
- w rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych dla Muzeum Wystaw
Artystycznych o kwotę 100 tys. zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 50 tys. zł i
wydatki majątkowe o kwotę 50 tys. zł,
- w rozdz. 92116 - Biblioteki dla Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 150 tys. zł,
w tym na wydatki bieżące o kwotę 75 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 75 tys. zł,
- w rozdz. 92118 - Muzea dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu o kwotę 150 tys. zł, w
tym na wydatki bieżące o kwotę 75 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 75 tys. zł.
- poseł Anita Błochowiak z grupą posłów
- odrzucić
133) W części 81 - Rezerwa ogólna w ogólnej rezerwie budżetowej Rady Ministrów (rozdz.
75817) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 20.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Budowa wydziału nauk społecznych w ramach campusu Bałtyckiego Uniwersytetu
Gdańskiego” (wydatki majątkowe).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
134) W części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 6.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 12 - Państwowa
Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa (rozdz. 75101).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
135) W części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące na ogólną rezerwę
budżetową Rady Ministrów (rozdz. 75817) o kwotę 5.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt.
„Inwestycja termomodernizacyjna - Rektorat Akademii Jana Długosza w Częstochowie”
(wydatki majątkowe).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
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136) W części 83 - rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i
Rybackiej... zmniejszyć o 100.000 tys. zł wydatki na finansowanie projektów z udziałem
środków UE,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe poz. 16 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania)...
na realizację wieloletniego programu zwalczania choroby Aujeszkyego 2008 - 2013
(wydatki bieżące).
-

poseł Stanisław Żelichowski,
w imieniu KP PSL,

Eugeniusz

Grzeszczak,

Stanisław

Kalemba
- przyjąć

137) W części 83 - Rezerwy celowe , w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i
Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem Unii
Europejskiej o kwotę 1.745 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport na działalność
dydaktyczną (rozdz. 80306), na dotacje dla szkół wyższych (szkolenie pilotów lotnictwa
cywilnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie i Politechnice
Rzeszowskiej).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- przyjąć
138) W części 83 - Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł w
następujących pozycjach:
- poz. 10 - Koszty związane z obsługą członkostwa Polski w Unii Europejskiej...
zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 7.000 tys. zł,
- poz. 52 - Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej...
zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 3.000 tys. zł,
z przeznaczeniem łącznej kwoty na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/08
- Województwo lubuskie na kontynuację inwestycji - budowa Jednostki RatowniczoGaśniczej w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej (rozdz. 75411 - Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej).
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
139) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 43 - Implementacja polskiego programu
współpracy na rzecz rozwoju... zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 15.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 38 - Szkolnictwo
wyższe, działalność dydaktyczna (rozdz. 80306) na realizację inwestycji dla AWF
Kraków - budowa zespołu basenów.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
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140) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 48 - Środki na zwiększenie dotacji celowych na
realizację świadczeń rodzinnych...zmniejszyć wydatki o kwotę 47.000 tys. zł (dotacje i
subwencje),
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 83 - Rezerwy celowe, poz.
68 - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
- poseł Zbigniew Chlebowski w imieniu KP PO
- przyjąć
141) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 49 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 2.500 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/16 Województwo opolskie na melioracje wodne (rozdz. 01008) na inwestycje
przeciwpowodziowe.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
142) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 60 - Środki na zwiększenie wynagrodzeń i
pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji zmniejszyć
wydatki bieżące o kwotę 90.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników
służby celnej w części 19 - Budżet, Finanse Publiczne i Instytucje Finansowe , rozdz.
75013 - Izby celne i urzędy celne.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
143) W części 83 - Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 55.000 tys. zł w
następujących pozycjach:
- poz. 63 - Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego,
w tym na budowę muzeum prezentującego wkład kościoła katolickiego w dzieje
Polski w kompleksie Świątynnym Opatrzności Bożej o kwotę o kwotę 30.000 tys. zł
(likwidacja rezerwy),
- poz. 64 - Zwiększenie dotacji dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie i katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie o kwotę 25.000 tys.
zł (likwidacja rezerwy),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe w poz. 41 Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin
o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw
Gospodarki Rolnej (dotacje).
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
144) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 63 - Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze
kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na budowę muzeum prezentującego wkład
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kościoła katolickiego w dzieje Polski w kompleksie Świątynnym Opatrzności Bożej
zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 17.000 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w częściach:
- w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) wydatki majątkowe
o kwotę 10.000 tys. zł na budowę drogi zbiorczej w Siewierzu przy DK-1,
- w części 38 - Szkolnictwo wyższe na działalność dydaktyczną (rozdz. 80306) na
dotację dla Politechniki Częstochowskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Pile o kwotę 7.000 tys. zł.
- poseł Witold Klepacz z grupą posłów
- odrzucić
145) W części 85 - Budżety wojewodów w Inspekcji Transportu Drogowego (rozdz. 60055)
zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 38.700 tys. zł (w tym wydatki bieżące o 16.400 tys.
zł i wydatki majątkowe o 22.300 tys. zł) w następujących województwach:
- 85/02 - Województwo dolnośląskie - o łączną kwotę 3.000 tys. zł (w tym wydatki
bieżące o 1.300 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.700 tys. zł),
- 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie - o łączną kwotę 2.100 tys. zł (w tym
wydatki bieżące o 900 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.200 tys. zł),
- 85/06 - Województwo lubelskie - o łączną kwotę 2.300 tys. zł (w tym wydatki bieżące
o 1.000 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.300 tys. zł),
- 85/08 - Województwo lubuskie - o łączną kwotę 1.900 tys. zł (w tym wydatki bieżące
o 900 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł),
- 85/10 - Województwo łódzkie - o łączną kwotę 2.300 tys. zł (w tym wydatki bieżące o
1.100 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.200 tys. zł),
- 85/12 - Województwo małopolskie - o łączną kwotę 2.800 tys. zł (w tym wydatki
bieżące o 1.100 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.700 tys. zł),
- 85/14 - Województwo mazowieckie - o łączną kwotę 3.700 tys. zł (w tym wydatki
bieżące o 1.700 tys. zł i wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł),
- 85/16 - Województwo opolskie - o łączną kwotę 1.300 tys. zł (w tym wydatki bieżące
o 600 tys. zł i wydatki majątkowe o 700 tys. zł),
- 85/18 - Województwo podkarpackie - o łączną kwotę 3.600 tys. zł (w tym wydatki
bieżące o 1.300 tys. zł i wydatki majątkowe o 2.300 tys. zł),
- 85/20 - Województwo podlaskie - o łączną kwotę 2.000 tys. zł (w tym wydatki bieżące
o 900 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.100 tys. zł),
- 85/22 - Województwo pomorskie - o łączną kwotę 1.700 tys. zł (w tym wydatki
bieżące o 700 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł),
- 85/24 - Województwo śląskie - o łączną kwotę 2.800 tys. zł (w tym wydatki bieżące o
1.200 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.600 tys. zł),
- 85/26 - Województwo świętokrzyskie - o łączną kwotę 1.700 tys. zł (w tym wydatki
bieżące o 800 tys. zł i wydatki majątkowe o 900 tys. zł),
- 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie - o łączną kwotę 2.600 tys. zł (w tym
wydatki bieżące o 800 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.800 tys. zł),
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- 85/30 - Województwo wielkopolskie - o łączną kwotę 3.300 tys. zł (w tym wydatki
bieżące o 1.500 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.800 tys. zł),
- 85/32 - Województwo zachodniopomorskie - o łączną kwotę 1.600 tys. zł (w tym
wydatki bieżące o 600 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł),
z przeznaczeniem łącznej kwoty 38.700 tys. zł na zwiększenie wydatków na dotacje w
części 83 - Rezerwy celowe, poz. 68 - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP LiD
- odrzucić
146) W części 85 - Budżety wojewodów (85/10 - Województwo łódzkie) dokonać
przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami polegającego na:
- zmniejszeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych w Urzędach wojewódzkich
(rozdz. 75011) o kwotę 2.000 tys. zł,
- zwiększeniu dotacji i subwencji na Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 75412) o kwotę
2.000 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje do zakupu, modernizacji, remontu,
adaptacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić
147) W części 85/18 - Województwo podkarpackie przesunąć wydatki pomiędzy paragrafami
klasyfikacji budżetowej w:
- urzędach wojewódzkich (rozdz. 75011) poprzez zmniejszenie wydatków bieżących
łącznie o kwotę 1.750 tys. zł (z czego w § 4210 - 170 tys. zł, § 4270 - 500 tys. zł oraz
§ 4300 - 1.080 tys. zł) z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na
wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej (§ 4020) o kwotę 1.500 tys. zł,
składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) o kwotę 213 tys. zł oraz na Fundusz
Pracy (§ 4120) o kwotę 37 tys. zł,
- Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków (rozdz. 92121) poprzez zmniejszenie
wydatków bieżących łącznie o kwotę 210 tys. zł (z czego w § 4210 - 70 tys. zł, §
4300 - 20 tys. zł, § 4370 - 20 tys. zł, § 4410 - 10 tys. zł, § 4260 - 10 tys. zł, § 4340 30 tys. zł, § 4400 - 50 tys. zł) z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących
na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) o kwotę 20 tys. zł,
wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej (§ 4020) o kwotę 160 tys. zł,
składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) o kwotę 26 tys. zł oraz na Fundusz
Pracy (§ 4120) o kwotę 4 tys. zł.
Równocześnie dokonać odpowiednich zmian w załączniku nr 10.
- poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów
- odrzucić
148) W załączniku nr 6 - Wykaz inwestycji wieloletnich dla zadania „Centrum Kliniczne
Akademii Medycznej we Wrocławiu” (część 46, rozdz. 85112) dokonać zmiany wartości
kosztorysowej - zwiększenie o 195.001 tys. zł (do kwoty 831.836 tys. zł) oraz przedłużyć
realizację inwestycji do roku 2010. Ponadto w nakładach do poniesienia w roku 2010
wpisać kwotę 195.001 tys. zł.
- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS
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- odrzucić
U W A G A: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą zmiany w części
tekstowej oraz w odpowiednich załącznikach do ustawy budżetowej.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2007 r.
Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
i sprawozdawca
(-) Zbigniew Chlebowski

