
Druk nr 2288-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

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

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na
rok 2004 (druki nr 2037 i 2037-A)

Sejm na 64 posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2288 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w
drugim czytaniu.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na
posiedzeniach w dniach 17 i 18 grudnia 2003 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia
przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji, do
której odnoszą się zawarte w dodatkowym sprawozdaniu wniosek i poprawki nie są objęte
zakresem prawa Unii Europejskiej

wnosi:

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

odrzucić projekt ustawy w całości;

- poseł A.Stryjewski - odrzucić

A - do części tekstowej

1) w art. 6 kwotę „17.000.000 tys. zł” zastąpić kwotą „12.000.000 tys. zł”;

- poseł M.Olewiński - odrzucić
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2) po art. 13 dodać art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. 1. Izbom rolniczym przysługuje dotacja celowa na wykonywanie ich zadań

ustawowych.

2. Środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, ujęte są w
rezerwie celowej budżetu państwa.

3. Minister właściwy do spraw finansów w uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa przekazuje izbom rolniczym dotacje, o
których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 stycznia 2004 r.”;

- poseł J.Gruszka - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 193.

3) dodać nowy art. w brzmieniu:
„Art. ... 1. Dokonuje się wpłat do budżetu z przychodów środków specjalnych

państwowych jednostek budżetowych wymienionych w załączniku nr 4 w
wysokości ustalonej w ust. 2-4.

2. Z przychodów środka specjalnego w części:
1) 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
2) 17 - Administracja publiczna;
3) 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;
4) 21 - Gospodarka morska;
5) 22 - Gospodarka wodna;
6) 28 - Nauka;
7) 29 - Obrona narodowa;
8) 30 - Oświata i wychowanie;
9) 31 - Praca;

10) 32 - Rolnictwo;
11) 39 - Transport;
12) 41 - Środowisko;
13) 42 - Sprawy wewnętrzne;
14) 45 - Sprawy zagraniczne;
15) 46 - Zdrowie;
16) 49 - Urząd Zamówień Publicznych;
17) 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
18) 58 - Główny Urząd Statystyczny;
19) 65 - Polski Komitet Normalizacyjny;
20) 69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd;
21) 80 - Regionalne izby obrachunkowe;
22) 85 - Budżety wojewodów (ogółem)

- dokonać wpłaty do budżetu w wysokości 20% przychodów.
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3. Z przychodów środka specjalnego w części 36 Skarb Państwa dokonać
wpłaty do budżetu w wysokości 50% przychodów.

4. Z przychodów środka specjalnego w części 76 Urząd Regulacji
Telekomunikacji i Poczty dokonać wpłaty do budżetu w wysokości 100%
przychodów.

5. Wpłaty ze środków, o których mowa w ust. 2 i 4, są przekazywane do
budżetu państwa w częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w
terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w
terminie do dnia 20 grudnia 2004 r. Wpłata ze środków specjalnych, o
których mowa w ust. 3, ujętych w części budżetu państwa, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa nastąpi w
dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r. oraz do
dnia 20 grudnia 2004 r.”;

- poseł M.Zagórski - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 18.

4) dodać art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw

przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych
ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu
dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 40% planowanych
wpływów.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu
państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa nastąpi w dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30
czerwca 2004 r. oraz do dnia 20 grudnia 2004 r.”;

- poseł K.Marcinkiewicz - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 4 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 17.

5) dodać art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw

przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych
ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu
dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 30% planowanych
wpływów.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu
państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu
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Państwa nastąpi w dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30
czerwca 2004 r. oraz do dnia 20 grudnia 2004 r.”;

- poseł K.Marcinkiewicz - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 5 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 19.

6) dodać art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw

przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych
ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu
dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 20% planowanych
wpływów.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu
państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa nastąpi w dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30
czerwca 2004 r. oraz do dnia 20 grudnia 2004 r.”;

- poseł K.Marcinkiewicz - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 6 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 20.

7) dodać art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw

przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych
ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu
dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 15% planowanych
wpływów.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu
państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa nastąpi w dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30
czerwca 2004 r. oraz do dnia 20 grudnia 2004 r.”;

- poseł K.Marcinkiewicz - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 7  należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 21.

8) dodać art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw

przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych
ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu
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dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 10% planowanych
wpływów.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu
państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa nastąpi w dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30
czerwca 2004 r. oraz do dnia 20 grudnia 2004 r.”;

- poseł K.Marcinkiewicz - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 8 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 22.

9) dodać art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw

przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych
ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu
dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5% planowanych
wpływów.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu
państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa nastąpi w dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30
czerwca 2004 r. oraz do dnia 20 grudnia 2004 r.”;

- poseł B.Szrajber i M.Kamiński - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 9 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 25.

10) dodać art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw

przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych
ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu
dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 4% planowanych
wpływów.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu
państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa nastąpi w dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30
czerwca 2004 r. oraz do dnia 20 grudnia 2004 r.”;

- poseł B.Szrajber i M.Kamiński - odrzucić
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Uwaga: poprawkę nr 10 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 26.

11) dodać art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw

przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych
ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu
dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3% planowanych
wpływów.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu
państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa nastąpi w dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30
czerwca 2004 r. oraz do dnia 20 grudnia 2004 r.”;

- poseł B.Szrajber i M.Kamiński - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 11 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 27.

12) dodać art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Ze środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, o

której mowa w art. 18, gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw
przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych
ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu,
minister właściwy do spraw zdrowia w odniesieniu do środków
specjalnych, o których mowa w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z
późn. zm.) oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu
do środków specjalnych, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 12
października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.
1399, z późn. zm.), w art. 19c ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn.
zm.) oraz w art. 13 ust. 4a i w art. 13a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o
Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) a także środków
specjalnych, o których mowa w art. 16a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r.
o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.), w
art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) oraz w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr
123, poz. 777), dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5%
planowanych wpływów.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu
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państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa nastąpi w dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30
czerwca 2004 r. oraz do dnia 20 grudnia 2004 r.”;

- poseł M.Czerniawski - przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 12 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 28.

13) dodać art. 44b w brzmieniu:
„Art. 44b. 1. Z przychodów gospodarstw pomocniczych tworzonych na podstawie

odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe dokonuje się
wpłaty do budżetu państwa w wysokości 20%.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r.”;

- poseł K.Marcinkiewicz - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 13 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 29.

14) dodać art. 44b w brzmieniu:
„Art. 44b. 1. Z przychodów gospodarstw pomocniczych tworzonych na podstawie

odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe dokonuje się
wpłaty do budżetu państwa w wysokości 15%.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r.”;

- poseł B.Szrajber i M.Kamiński - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 14 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 30.

15) dodać art. 44b w brzmieniu:
„Art. 44b. 1. Z przychodów gospodarstw pomocniczych tworzonych na podstawie

odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe dokonuje się
wpłaty do budżetu państwa w wysokości 10%.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r.”;

- poseł B.Szrajber i M.Kamiński - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 15 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 31.

16) dodać art. 44b w brzmieniu:
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„Art. 44b. 1. Z przychodów gospodarstw pomocniczych tworzonych na podstawie
odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe dokonuje się
wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5%.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w
częściach co kwartał, w wysokości 25% wpłat w terminie 20 dni po
zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20
grudnia 2004 r.”;

- poseł B.Szrajber i M.Kamiński - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 16 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 32.

B - do załączników

17) Zwiększyć dochody budżetu państwa o 1.450.716 tys. zł z tytułu wpłat ze środków
specjalnych w wysokości 40% planowanych wpływów z wyłączeniem środków
specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu i zwiększyć
wydatki o taką samą kwotę, w tym: w części 28 – Nauka o 100.000 tys. zł na wydatki
majątkowe działalności statutowej (rozdz. 73005), w części 38 – Szkolnictwo wyższe o
200.000 tys. zł na wydatki majątkowe działalności dydaktycznej (rozdz. 80306), w poz.
63 rezerw celowych – pracownie internetowe w szkołach wydatki majątkowe o 100.000
tys. zł, w poz. 11 rezerw celowych – kontrakty wojewódzkie ...wydatki majątkowe o
450.000 tys. zł z dopisaniem w tytule rezerwy słów: „w tym 150.000 tys. zł na budowę
metra w Warszawie”. Ponadto utworzyć nową rezerwę „regionalne pasażerskie przewozy
kolejowe” z kwotą dotacji 550.000 tys. zł oraz nową rezerwę na dofinansowanie
wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych z województw Polski północnej i
zachodniej z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia na czas określony oraz
przeprowadzenie informatyzacji – z kwotą 50.716 tys. zł;

- poseł Kazimierz Marcinkiewicz - odrzucić

18) Zwiększyć dochody budżetu państwa o kwotę 1.265.488 tys. zł z tytułu wpłat do budżetu
z przychodów środków specjalnych państwowych jednostek budżetowych w wysokości
20% przychodów środków specjalnych w 22 częściach budżetowych wskazanych przez
wnioskodawcę, w wysokości 50% przychodów środków specjalnych w części 36 – Skarb
Państwa oraz w wysokości 100% przychodów środka specjalnego w części 76 - Urząd
Regulacji Telekomunikacji i Poczty ;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

Uwaga: zaoszczędzone środki w całości przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu.

19) Zwiększyć dochody budżetu państwa o 1.089.277 tys. zł z tytułu wpłat ze środków
specjalnych w wysokości 30% planowanych wpływów z wyłączeniem środków
specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu i zwiększyć
wydatki o taką samą kwotę, w tym: w części 28 – Nauka o 100.000 tys. zł na wydatki
majątkowe działalności statutowej (rozdz. 73005), w części 38 – Szkolnictwo wyższe o
100.000 tys. zł na wydatki majątkowe działalności dydaktycznej (rozdz. 80306), w poz.
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63 rezerw celowych – pracownie internetowe w szkołach wydatki majątkowe o 100.000
tys. zł, w poz. 11 rezerw celowych – kontrakty wojewódzkie ...wydatki majątkowe o
200.000 tys. zł z dopisaniem w tytule rezerwy słów: „w tym 150.000 tys. zł na budowę
metra w Warszawie”. Ponadto utworzyć nową rezerwę „regionalne pasażerskie przewozy
kolejowe” z kwotą dotacji 550.000 tys. zł oraz nową rezerwę na dofinansowanie
wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych z województw Polski północnej i
zachodniej z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia na czas określony oraz
przeprowadzenie informatyzacji – z kwotą 39.277,5 tys. zł;

- poseł Kazimierz Marcinkiewicz - odrzucić

20) Zwiększyć dochody budżetu państwa o 726.185 tys. zł z tytułu wpłat ze środków
specjalnych w wysokości 20% planowanych wpływów z wyłączeniem środków
specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu i zwiększyć
wydatki o taką samą kwotę, w tym: w części 38 – Szkolnictwo wyższe o 50.000 tys. zł na
wydatki majątkowe działalności dydaktycznej (rozdz. 80306), w poz. 11 rezerw
celowych – kontrakty wojewódzkie ...wydatki majątkowe o 150.000 tys. zł z dopisaniem
w tytule rezerwy słów: „w tym 150.000 tys. zł na budowę metra w Warszawie”. Ponadto
utworzyć nową rezerwę „regionalne pasażerskie przewozy kolejowe” z kwotą dotacji
500.000 tys. zł oraz nową rezerwę na dofinansowanie wydziałów ksiąg wieczystych
sądów rejonowych z województw Polski północnej i zachodniej z przeznaczeniem na
zwiększenie zatrudnienia na czas określony oraz przeprowadzenie informatyzacji – z
kwotą 26.185 tys. zł;

- poseł Kazimierz Marcinkiewicz - odrzucić

21) Zwiększyć dochody budżetu państwa o 544.638 tys. zł z tytułu wpłat ze środków
specjalnych w wysokości 15% planowanych wpływów z wyłączeniem środków
specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu i zwiększyć
wydatki o taką samą kwotę, w tym: w części 28 – Nauka o 44.638 tys. zł na wydatki
majątkowe działalności statutowej (rozdz. 73005), w części 38 – Szkolnictwo wyższe o
50.000 tys. zł na wydatki majątkowe działalności dydaktycznej (rozdz. 80306), w poz. 11
rezerw celowych – kontrakty wojewódzkie ...wydatki majątkowe o 200.000 tys. zł z
dopisaniem w tytule rezerwy słów: „w tym 150.000 tys. zł na budowę metra w
Warszawie”. Ponadto utworzyć nową rezerwę „regionalne pasażerskie przewozy
kolejowe” z kwotą dotacji 250.000 tys. zł;

- poseł Kazimierz Marcinkiewicz - odrzucić

22) Zwiększyć dochody budżetu państwa o 363.092 tys. zł z tytułu wpłat ze środków
specjalnych w wysokości 10% planowanych wpływów z wyłączeniem środków
specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu i zwiększyć
wydatki o taką samą kwotę, w tym: w części 28 – Nauka o 50.000 tys. zł na wydatki
majątkowe działalności statutowej (rozdz. 73005), w części 38 – Szkolnictwo wyższe o
50.000 tys. zł na wydatki majątkowe działalności dydaktycznej (rozdz. 80306), w poz. 11
rezerw celowych – kontrakty wojewódzkie ...wydatki majątkowe o 200.000 tys. zł z
dopisaniem w tytule rezerwy słów: „w tym 150.000 tys. zł na budowę metra w
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Warszawie” , w poz. 63 rezerw celowych – pracownie internetowe w szkołach wydatki
majątkowe o 63.092 tys. zł;

- poseł Kazimierz Marcinkiewicz - odrzucić

23) W załączniku nr 1 – dochody, w części 19 –  Budżet, finanse publiczne i instytucje
finansowe zwiększyć dochody o 300.000 tys. zł pochodzące z wpłaty do budżetu ze
środka specjalnego, z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 23 należy głosować łącznie z poprawkami nr 24, 33, 37 i 39.
Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek jest dodanie odpowiedniego artykułu

w części tekstowej ustawy.

24) W załączniku nr 1 –  zwiększyć dochody o 285.000 tys. zł pochodzące z wpłat do
budżetu ze środków specjalnych poprzez przeniesienie wszystkich kwot planowanego
stanu środków obrotowych na koniec 2004 roku do kolumny 8 – wpłata do budżetu (w
zał. nr 4), z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

25) Zwiększyć dochody budżetu państwa o kwotę 181.546 tys. zł z tytułu wpłaty ze środków
specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 5%
planowanych przychodów z wyłączeniem środków specjalnych ujętych w częściach
budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie oraz minister właściwy do
spraw kultury fizycznej i sportu, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części
83 – rezerwy celowe, w poz. 11 „kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie
programów rozwoju regionalnego” z dopisaniem w nazwie tej pozycji rezerwy słów „w
tym 150.000 tys. zł na budowę metra w Warszawie”;

- posłowie: Bartłomiej Szrajber i Michał Kamiński - odrzucić

26) Zwiększyć dochody budżetu państwa o kwotę 145.237 tys. zł z tytułu wpłaty ze środków
specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 4%
planowanych przychodów z wyłączeniem środków specjalnych ujętych w częściach
budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie oraz minister właściwy do
spraw kultury fizycznej i sportu, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części
83 – rezerwy celowe, w poz. 11 „kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie
programów rozwoju regionalnego” z dopisaniem w nazwie tej pozycji rezerwy słów „w
tym 150.000 tys. zł na budowę metra w Warszawie”;

- posłowie: Bartłomiej Szrajber i Michał Kamiński - odrzucić

27) Zwiększyć dochody budżetu państwa o kwotę 108.927 tys. zł z tytułu wpłaty ze środków
specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3%
planowanych przychodów z wyłączeniem środków specjalnych ujętych w częściach
budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie oraz minister właściwy do
spraw kultury fizycznej i sportu, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części
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83 – rezerwy celowe, w poz. 11 „kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie
programów rozwoju regionalnego” z dopisaniem w nazwie tej pozycji rezerwy słów „w
tym 100.000 tys. zł na budowę metra w Warszawie”;

- posłowie: Bartłomiej Szrajber i Michał Kamiński - odrzucić

28) Zwiększyć dochody budżetu państwa o 169.004 tys. zł z tytułu wpłat ze środków
specjalnych w wysokości 5% planowanych przychodów z wyłączeniem środków
specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są
wojewodowie, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw kultury fizycznej i
sportu, minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do środków
specjalnych Policji, PSP i SG, a także z wyłączeniem środków specjalnych
więziennictwa. Powyższe dochody przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- poseł Mieczysław Czerniawski - przyjąć

Uwaga: zmiany w załączniku nr 4 wg tabeli załączonej do poprawki.

29) Zwiększyć dochody budżetu państwa o 266.274 tys. zł z tytułu wpłat z gospodarstw
pomocniczych w wysokości 20% przychodów i zwiększyć wydatki o taką samą kwotę, w
tym: w części 28 – Nauka o 50.000 tys. zł na wydatki majątkowe działalności statutowej
(rozdz. 73005), w części 38 – Szkolnictwo wyższe o 66.274 tys. zł na wydatki majątkowe
działalności dydaktycznej (rozdz. 80306), w poz. 11 rezerw celowych – kontrakty
wojewódzkie ...wydatki majątkowe o 150.000 tys. zł z dopisaniem w tytule rezerwy
słów: „w tym 150.000 tys. zł na budowę metra w Warszawie”;

- poseł Kazimierz Marcinkiewicz - odrzucić

30) Zwiększyć dochody budżetu państwa o kwotę 199.706 tys. zł z tytułu wpłaty z
przychodów gospodarstw pomocniczych tworzonych na podstawie odrębnych ustaw w
wysokości 15% planowanych przychodów, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
w części 83 – rezerwy celowe, w poz. 11 „kontrakty wojewódzkie oraz
współfinansowanie programów rozwoju regionalnego” z dopisaniem w nazwie tej
pozycji rezerwy słów „w tym 150.000 tys. zł na budowę metra w Warszawie”;

- posłowie: Bartłomiej Szrajber i Michał Kamiński - odrzucić

31) Zwiększyć dochody budżetu państwa o kwotę 133.137 tys. zł z tytułu wpłaty z
przychodów gospodarstw pomocniczych tworzonych na podstawie odrębnych ustaw w
wysokości 10% planowanych przychodów, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
w części 83 – rezerwy celowe, w poz. 11 „kontrakty wojewódzkie oraz
współfinansowanie programów rozwoju regionalnego” z dopisaniem w nazwie tej
pozycji rezerwy słów „w tym 120.000 tys. zł na budowę metra w Warszawie”;

- posłowie: Bartłomiej Szrajber i Michał Kamiński - odrzucić

32) Zwiększyć dochody budżetu państwa o kwotę 66.569 tys. zł z tytułu wpłaty z
przychodów gospodarstw pomocniczych tworzonych na podstawie odrębnych ustaw w
wysokości 5% planowanych przychodów, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w
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części 83 – rezerwy celowe, w poz. 11 „kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie
programów rozwoju regionalnego” z dopisaniem w nazwie tej pozycji rezerwy słów „w
tym 100.000 tys. zł na budowę metra w Warszawie”;

- posłowie: Bartłomiej Szrajber i Michał Kamiński - odrzucić

33) W załączniku nr 1 – dochody, w części 17 – Administracja Publiczna zwiększyć dochody
o 30.000 tys. zł pochodzące z wpłaty do budżetu ze środka specjalnego, z
przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

34) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zwiększyć dochody z
tytułu wpłaty NBP (dział 756) o 16.000.000 tys. zł i przeznaczyć: na zwiększenie
wydatków o 6.000.000 tys. zł zgodnie z wnioskiem mniejszości przedstawionym do
sprawozdania Komisji Finansów Publicznych, na zwiększenie wydatków o 1.000.000 tys.
zł w cz. 32 – Rolnictwo (rozdz. 01095) z przeznaczeniem na dopłaty bezpośrednie dla
rolnictwa. Ponadto kwota 9.000.000 tys. zł zostanie przeznaczona na lokaty Skarbu
Państwa w BGK, co generalnie wpłynie na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- Klub Parlamentarny Samoobrona RP - odrzucić

35) W części 83 - Rezerwy celowe, dział 758, poz. 36 - Środki na realizację zadań
wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji zmniejszyć wydatki o kwotę
10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę 7.000 tys. zł w
części 42 – Sprawy wewnętrzne na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (rozdz.
75409), o kwotę 3.000 tys. zł w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji
„środki na realizację zadań przyjętych w strategii dla przemysłu lekkiego na lata 2000–
2005”;

- poseł  Mieczysław Jedoń - przyjąć

36) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zwiększyć o kwotę
40.000 tys. zł  dochody z tytułu wpłaty z zysku NBP, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w części 83 – rezerwy celowe na utworzenie nowej rezerwy celowej
„dofinansowanie pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych dla samorządu woj.
mazowieckiego”;

- poseł Zbigniew Kuźmiuk - odrzucić

37) W załączniku nr 1 – dochody, w części 36 – Skarb Państwa zwiększyć dochody o
300.000 tys. zł pochodzące z wpłaty do budżetu ze środka specjalnego, z przeznaczeniem
na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

38) W załączniku nr 1 – dochody, w części 36 – Skarb Państwa zwiększyć dochody o
500.000 tys. zł pochodzące z wpłaty do budżetu ze środka specjalnego, z przeznaczeniem
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na zwiększenie wydatków w rezerwie celowej poz. 11 – Kontrakty wojewódzkie... - na
regionalne przewozy pasażerskie;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

39) W załączniku nr 1 – dochody w części 39 – Transport zwiększyć dochody o 50.000 tys.
zł pochodzące z wpłaty do budżetu ze środka specjalnego, z przeznaczeniem na
zmniejszenie deficytu budżetowego;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

40) W częściach budżetu państwa (wskazanych w załączonej tabeli do poprawki)
realizujących wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejszyć wydatki bieżące
w dz. 750 – Administracja publiczna (z wyłączeniem dotacji, świadczeń na rzecz osób
fizycznych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i składek do organizacji
międzynarodowych) o łączną kwotę 28.807 tys. zł. Uzyskane w ten sposób oszczędności
przeznaczyć na:

- 5.000 tys. zł na zwiększenie dotacji dla Narodowego Funduszu rewaloryzacji
zabytków Krakowa (rozdz. 92123) w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP,

- 5.000 tys. zł na przygotowanie i utworzenie Centrum Archiwalnego Dokumentacji
Osobowej i Płacowej (rozdz. 92117) w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, z tego na wydatki bieżące 700 tys. zł, 3.500 tys. zł na wydatki
inwestycyjne i 800 tys. zł na zakupy majątkowe,

- 5.000 tys. zł na zadania inwestycyjne (dział 803) w części 38 - Szkolnictwo wyższe,

- 1.000 tys. zł na wyższe szkoły pożarnictwa (rozdz. 80304) w części 42 - Sprawy
wewnętrzne,

- 12.807 tys. zł na rezerwę celową w części 83, poz. 67 (leasing specjalnego środka
transportu);

- poseł Mieczysław Czerniawski - przyjąć

41) W części 02 – Kancelaria Sejmu zmniejszyć o kwotę 1.000 tys. zł wydatki majątkowe
(rozdz. 75101),

W części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny zmniejszyć o kwotę 2.000 tys. zł wydatki
majątkowe (rozdz. 75102),

W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć o kwotę 1.000 tys. zł
wydatki majątkowe urzędu (rozdz. 75001),

W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć o kwotę 2.000
tys. zł wydatki majątkowe (rozdz. 75095),

W części 83 - Rezerwy celowe zmniejszyć o kwotę 4.000 tys. zł wydatki w poz. 36 -
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji,

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – rezerwy celowe, poz. 67
„leasing specjalnego środka transportu” - o kwotę 10.000 tys. zł;

- posłowie: Mieczysław Czerniawski i Stanisław Stec przyjąć
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42) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł
(dział 751), z przeznaczeniem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (część 24,
dział 750);

- poseł Zygmunt Wrzodak - odrzucić

43) W części 01 – Kancelaria Prezydenta zmniejszyć wydatki bieżące urzędu Kancelarii
(rozdz. 75101) o 20.000 tys. zł, w części 16 – Kancelaria Prezesa RM zmniejszyć
wydatki bieżące w urzędzie Kancelarii (rozdz. 75001) o 15.000 tys. zł, w części 17 –
Administracja publiczna zmniejszyć wydatki bieżące urzędu (rozdz. 75001) o 10.000 tys.
zł, w części 20 – Gospodarka zmniejszyć wydatki bieżące urzędu (rozdz. 75001) o
50.000 tys. zł, w części 30 – Oświata i wychowanie zmniejszyć dotacje w ramach
pozostałej działalności (rozdz. 80195) o 17.690 tys. zł, w części 32 – Rolnictwo
zmniejszyć wydatki majątkowe urzędu (rozdz. 75001) o 5.860 tys. zł, w części 39 –
Transport zmniejszyć wydatki majątkowe urzędu (rozdz. 75001) o 5.577 tys. zł, w części
81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o 30.000 tys. zł, w części 08 –
Rzecznik Praw Obywatelskich zmniejszyć wydatki majątkowe urzędu (rozdz. 75101) o
1.600 tys. zł, w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy zmniejszyć  wydatki bieżące
urzędu  o 50.000 tys. zł i wydatki majątkowe urzędu (rozdz. 75101) o 5.300 tys. zł, w
części 13 – Instytut Pamięci Narodowej... zmniejszyć wydatki majątkowe urzędu (rozdz.
75101) o 7.000 tys. zł,  w części 40 – Turystyka zmniejszyć dotacje dla Polskiej
Organizacji Turystycznej (rozdz. 63002) o 20.000 tys. zł, w części  43 – Wyznania
religijne zmniejszyć dotacje dla Funduszu Kościelnego (rozdz. 75822) o 40.000 tys. zł, w
części 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmniejszyć wydatki majątkowe
urzędu (rozdz. 75001) o 1.080 tys. zł, w części 60 – Wyższy Urząd Górniczy zmniejszyć
wydatki majątkowe urzędu (rozdz. 75001)  o 3.000 tys. zł, w części 69 – Komisja
Papierów Wartościowych zmniejszyć wydatki majątkowe urzędu (rozdz. 75001) o 1.700
tys. zł, w części 19 – Budżet, finanse publiczne... zmniejszyć wydatki majątkowe w
ramach pozostałej działalności (rozdz. 75095) o 171.509 tys. zł, w części 58 – Główny
Urząd Statystyczny zmniejszyć wydatki majątkowe urzędu (rozdz. 75001) o 2.050 tys. zł
i uzyskaną z powyższych zmniejszeń łączną kwotę 504.061 tys. zł przeznaczyć na:
zwiększenie wydatków na zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na ubezpieczenia
społeczne (rozdz. 85214) w woj. zachodniopomorskim – kwotę 54.000 tys. zł i w woj.
warmińsko – mazurskim  kwotę 50.061 tys. zł oraz w cz. 46 – Zdrowie (rozdz. 85195 –
pozostała działalność) na sfinansowanie zobowiązań z tytułu zaległości w wypłacie po
203 zł dla pielęgniarek i personelu pomocniczego – kwotę 353.305 tys. zł;

- Klub Parlamentarny Samoobrona RP - odrzucić

44) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł, w
tym wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł i wydatki bieżące o 5.000 tys. zł (rozdz. 75101),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 28 – Nauka, na badania własne
szkół wyższych (dział 730, rozdz. 73005), w tym wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł i
dotacje i subwencje o 15.000 tys. zł;

- poseł Maria Nowak - odrzucić

45) W części 01- Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o 19.300 tys. zł (poprzez
zaniechanie w całości modernizacji Rezydencji Wisła oraz zmniejszenie o połowę
wydatków na modernizację obiektów Kancelarii Prezydenta a także na modernizację
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siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego), z przeznaczeniem na utworzenie nowej
rezerwy celowej (wydatki inwestycyjne) na kontynuację prac przygotowawczych i
realizację budowy drogi ekspresowej nr 19 Suwałki – Białystok – Lublin - Rzeszów -
Barwinek;

- posłowie: Barbara Marianowska, Elżbieta Kruk, - przyjąć
Marek Jurek, Marek Kuchciński, Jarosław Zieliński,
Marian Piłka, Michał Kamiński

46) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł
(rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rezerwie celowej poz. 11
–Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, i
dodanie słów „w tym 150.000 tys. zł na budowę metra w Warszawie”;

- poseł Kazimierz Marcinkiewicz - odrzucić

47) W części 01 - Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 12.000 tys.
zł (rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 13
- Instytut Pamięci Narodowej (rozdz. 75101);

- posłowie Jacek Falfus , Maria Nowak, Jerzy Polaczek, - odrzucić
Kazimierz Marcinkiewicz

48) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł
(rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 13 –
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
(rozdz. 75101);

- poseł Kazimierz Marcinkiewicz - odrzucić

49) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.700 tys.
zł w gospodarstwie pomocniczym (rozdz. 75197), z przeznaczeniem na zwiększenie
dotacji i subwencji w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na
działalność dydaktyczną – 900 tys. zł (rozdz. 80306) i Filharmonie, orkiestry, chóry i
kapele  - 800 tys. zł (rozdz. 92108);

- poseł Maria Nowak - odrzucić

50) W części 01- Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75101) o 40 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

Uwaga: zmniejszenie wydatków dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego
powinno być poprzedzone zmianą istniejącego ustawodawstwa.
Uwaga: poprawkę nr 50 należy głosować łącznie z poprawkami nr 53, 55-58, 60,
62-68, 70, 74, 81, 96, 98-100, 102, 104, 106-109, 111, 112, 114, 118-121, 123, 127,
128, 131-133, 137, 143, 146, 148, 150-156, 158, 160, 162-165, 167-169, 175 i 217.
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51) W części 02 – Kancelaria Sejmu zmniejszyć wydatki o kwotę 58.000 tys. zł (dział 751), z
przeznaczeniem na oświatę i wychowanie (część 30, dział 150);

- poseł Zygmunt Wrzodak - odrzucić

52) W części 02 – Kancelaria Sejmu zmniejszyć wydatki o 9.500 tys. zł, w tym
wynagrodzenia i pochodne o 5.000 tys. zł i wydatki majątkowe o 4.500 tys. zł (rozdz.
75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 13 – Instytut Pamięci
Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, w tym o 1.500
tys. zł wydatki bieżące i o 8.000 tys. zł wydatki majątkowe;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

53) W części 02 - Kancelaria Sejmu zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75101) o 700 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

54) W części 03 – Kancelaria Senatu zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł (dział 751),
z przeznaczeniem na Instytut Pamięci Narodowej (część 13, dział 751);

- poseł Zygmunt Wrzodak - odrzucić

55) W części 03 - Kancelaria Senatu zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75101) o 150 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

56) W części 04 – Sąd Najwyższy zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75102) o 30 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

57) W części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75102) o 30
tys. zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na
ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

58) W części 06 – Trybunał Konstytucyjny zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75102) o 30 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić
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59) W części 07 – Najwyższa Izba Kontroli zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 800 tys. zł
(dział 751, rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części
24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (dział 921, rozdz. 92105) – na zadania
w zakresie kultury dla mniejszości narodowych;

- poseł Eugeniusz Czykwin - przyjąć

60) W części 07 – Najwyższa Izba Kontroli zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75101) o 45 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

61) W części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł
(dział 751), z przeznaczeniem na promocję turystyki polskiej (część 40, dział 630);

- poseł Zygmunt Wrzodak - odrzucić

62) W części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75101) o 30
tys. zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na
ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

63) W części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki (w rozdz.
75101) o 80 tys. zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem
na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

64) W części 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zmniejszyć wydatki (w
rozdz. 75101) o 20 tys. zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z
przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

65) W części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75101) o 30 tys.
zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

66) W części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75101) o 30
tys. zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na
ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić
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67) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75101) o 50
tys. zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na
ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

68) W części 14 – Rzecznik Praw Dziecka zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75101) o 15 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

69) W części 15 – Sądy Powszechne  przenieść kwotę 2.900 tys. zł ze środków
zaplanowanych w część 15/01   na wynagrodzenia sędziów do części odpowiadających
poszczególnym apelacjom, z przeznaczeniem na uposażenia sędziów w stanie spoczynku
zgodnie z podziałem na apelacje zawartym we wniosku;

- poseł Irena Nowacka - przyjąć 

70) W części 15 – Sądy Powszechne zmniejszyć wydatki (w dz. 751) o 45 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

71) W części 15/01-Ministerstwo Sprawiedliwości zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys.
zł, w tym w rozdziale 75502 o 7.400 tys. zł i w rozdziale 75502 o kwotę 7.600 tys. zł i
jednocześnie zwiększyć o kwotę 15.000 tys. zł wydatki w części 37 – Sprawiedliwość w
rozdziale 75505 na koszty postępowań prokuratorskich;

- poseł Irena Nowacka - przyjąć

72) W części 16 - Kancelaria Prezesa RM zmniejszyć wydatki o 4.100 tys. zł (połowa
planowanych wydatków na modernizację pomieszczeń Kancelarii) z przeznaczeniem na
utworzenie nowej rezerwy celowej na kontynuację prac przygotowawczych i realizację
budowy drogi ekspresowej nr 19 Suwałki – Białystok – Lublin - Rzeszów - Barwinek;

- posłowie: Barbara Marianowska, Elżbieta Kruk, - odrzucić
Marek Jurek, Marek Kuchciński, Jarosław Zieliński,
Marian Piłka, Michał Kamiński

73) W części 83 - Rezerwy celowe, dział 758, poz. 36 - Środki na realizację zadań
wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji zmniejszyć wydatki o kwotę
500 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Wyrównanie
dysproporcji w budżetach wojewodów wydatków przewidzianych na kolonie i obozy
realizowane przez stowarzyszenia oraz wypoczynek dzieci z rodzin najuboższych”;
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- poseł Jakub Derech-Krzycki przyjąć

74) W części 16 - Kancelaria Prezesa RM zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75101) o 75 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

75) W części 17 – Administracja publiczna zmniejszyć wydatki o kwotę 31.000 tys. zł (dział
751), z przeznaczeniem kwoty 10.000 tys. zł na dotację na bary mleczne  (część 19, dział
550) oraz kwoty 21.000 tys. zł na kulturę fizyczną i sport (część 25, dział 750);

- poseł Zygmunt Wrzodak - odrzucić

76) W części 17 – Administracja Publiczna zmniejszyć wydatki bieżące Centrum
Personalizacji Dokumentów (rozdz. 75070) o 20.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki w
całości przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

77) W części 17 – Administracja Publiczna zmniejszyć wydatki bieżące urzędu (rozdz.
75001) o 2.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki w całości przeznaczyć na zmniejszenie
deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

78) W części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa zmniejszyć
wydatki na Fundusz Termomodernizacji - rozliczenia z bankami (rozdz. 70020) o 10.000
tys. zł. Zaoszczędzone środki w całości przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

79) W części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa zmniejszyć
wydatki bieżące urzędu (rozdz. 75001) o 1.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki w całości
przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

80) W części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa zmniejszyć
wydatki bieżące w ramach działalności usługowej - pozostała działalność (rozdz. 71095)
o 1.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki w całości przeznaczyć na zmniejszenie deficytu
budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

81) W części 18 - Budownictwo zmniejszyć wydatki  o 50 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;
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- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

82) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o
kwotę 344.000 tys. zł (dział 750), z przeznaczeniem na finansowanie krajowych,
pasażerskich przewozów kolejowych (część 39, dział 600);

- poseł Zygmunt Wrzodak - odrzucić

83) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o
130.000 tys. zł, w tym: wydatki bieżące urzędu (rozdz. 75001) o 10.000 tys. zł, wydatki
majątkowe w ramach pozostałej działalności (rodz.75095) o 100.000 tys. zł, wydatki
bieżące m.in. na sfinansowanie druku i dystrybucji akcyzy, formularzy podatkowych
(rozdz. 75647) o 20.000 tys. zł – z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
majątkowych w cz. 39 – Transport (rozdz. 60011) na trzy nowe inwestycje wieloletnie:
budowa obwodnic Wyszkowa, Garwolina i Mińska Mazowieckiego (zmiana w
załączniku nr 6 wg propozycji wnioskodawcy);

- poseł Marian Piłka - odrzucić

84) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki
majątkowe w ramach pozostałej działalności (rozdz. 75095) o 100.000 tys. zł.
Zaoszczędzone środki w całości przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

85) W części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki o
54.401 tys. zł przeznaczone na dotacje do partii politycznych (dział 758, rozdział 75823),
co oznacza całkowitą likwidację dotacji;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

86) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki
bieżące Urzędów Skarbowych (rozdz. 75009) o 45.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki w
całości przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

87) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć dotacje dla
partii politycznych o kwotę 40.000 tys. zł (dział 758, rozdz. 75823);

- posłowie Zbigniew Chlebowski, Rafał Zagórny - odrzucić

88) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć o kwotę
25.000 tys. zł wydatki bieżące na sfinansowanie druku i dystrybucję znaków akcyzy,
formularzy resortowych i podatkowych i rozliczenia podatku od osób fizycznych (rozdz.
75647);

- poseł Marek Zagórski - odrzucić
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Uwaga: zaoszczędzone środki w całości przeznaczyć na zmniejszenie deficytu
budżetu.

89) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki
majątkowe o kwotę 11.000 tys. zł (rozdz. 75095), z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków majątkowych w części 38 – Szkolnictwo wyższe na działalność dydaktyczną
(dział 803, rozdz. 80306);

- poseł Maria Nowak - odrzucić

90) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć o kwotę
10.000 tys. zł dotacje i subwencje dla partii politycznych (rozdz. 75823), z
przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w części 42 –
Sprawy wewnętrzne (rozdz. 75412);

- poseł Józef Zbigniew Gruszka - odrzucić

91) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki
bieżące urzędu (rozdz. 75001) o 10.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki w całości
przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

92) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki
majątkowe urzędu (rozdz. 75001) o 10.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki w całości
przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

93) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki
bieżące Izb Celnych (rozdz. 75013) o 10.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki w całości
przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

94) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki
bieżące Urzędów Kontroli Skarbowej (rozdz. 75010) o 9.000 tys. zł. Zaoszczędzone
środki w całości przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

95) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki
bieżące Izb Skarbowych (rozdz. 75008) o 4.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki w całości
przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić
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96) W części 19 – Budżet, Finanse Publiczne i Instytucje Finansowe zmniejszyć wydatki  o
50 tys. zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na
ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

97) W części 20 – Gospodarka zmniejszyć o kwotę 1.800 tys. zł dotację dla kopalni Soli
„Wieliczka” (rozdz. 10005), z przeznaczeniem na zwiększenie o 1.800 tys. zł dotacji dla
Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” (część 20, rozdz. 10003), w tym na
program zaopatrzenia w wodę rejonu Olkuskiego po likwidacji kopalni ZGH „Bolesław”
w Bukowinie (część 20, rozdz. 10003);

- poseł Jan Orkisz - odrzucić

98) W części 20 – Gospodarka zmniejszyć wydatki  o 50 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

99) W części 21 – Gospodarka Morska zmniejszyć wydatki  o 10 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

100) W części 22 – Gospodarka Wodna zmniejszyć wydatki  o 10 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

101) W części 23 – Integracja europejska zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł (dział
750), z przeznaczeniem na promocję polskiego eksportu (część 20, dział 500);

- poseł Zygmunt Wrzodak - odrzucić

102) W części 23 – Integracja Europejska zmniejszyć wydatki (w rozdz. 75101) o 15 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

103) W części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć wydatki bieżące
urzędu (rozdz. 75001) o 1.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki w całości przeznaczyć na
zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić
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104) W części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmniejszyć wydatki  o 50
tys. zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na
ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

105) W części 25 – Kultura fizyczna i sport zmniejszyć o kwotę 1.991 tys. zł dotacje na
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92605), z przeznaczeniem na
zwiększenie w tej części wydatków na administrację publiczną (rozdz. 75001) z tego
wydatków bieżących o kwotę 1.533 tys. zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 458 tys.
zł;

- poseł Stanisław Stec - przyjąć

106) W części 25 – Kultura Fizyczna i Sport zmniejszyć wydatki  o 10 tys. zł zaplanowane
na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu
budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

107) W części 26 – Łączność zmniejszyć wydatki  o 10 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

108) W części 28 – Nauka zmniejszyć wydatki  o 30 tys. zł (w rozdz. 75101) zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

109) W części 28 – Nauka zmniejszyć wydatki  o 20 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

110) W części 29 – Obrona Narodowa zmniejszyć wydatki bieżące w rozdz. 75206 –
Wojskowe Służby Informacyjne o 3.000 tys. zł a zaoszczędzone środki przeznaczyć na
zmniejszenie deficytu budżetowego;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

111) W części 29 – Obrona Narodowa zmniejszyć wydatki o 50 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

112) W części 30 – Oświata i Wychowanie zmniejszyć wydatki  o 50 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;
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- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

113) W części 31 – Praca zmniejszyć wydatki bieżące urzędu (rozdz. 75001) o 1.000 tys. zł,
a zaoszczędzone środki przeznaczyć w całości na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

114) W części 31 – Praca zmniejszyć wydatki  o 50 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

115) W części 32 - Rolnictwo zwiększyć wydatki o kwotę 25.000 tys. zł i utworzyć w dziale
10  -rolnictwo i łowiectwo rozdział  „ nawozy wapniowe” i jednocześnie zmniejszyć o tę
kwotę wydatki w części 83  - rezerwy celowe w poz.30 –realizacja programu
wyposażania Sił Zbrojnych w samoloty wielozadaniowe;

- poseł Stanisław Kalemba - odrzucić

116) W części 32 – Rolnictwo zmniejszyć wydatki w Krajowym Centrum Doradztwa i
Obszarów Wiejskich  o 3.661 tys. zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2000 tys. zł i
majątkowe o 1.661 tys. zł  (rozdział 01001);

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

117) W części 32 – Rolnictwo zmniejszyć o kwotę 500 tys. zł dotacje na biblioteki (rozdz.
92116) oraz o kwotę 500 tys. zł wydatki bieżące na współpracę naukowo-techniczną z
zagranicą (75064), z przeznaczeniem na muzea w tej części (w cz. 32 dopisać rozdz.
92118 – Muzea);

- poseł Stanisław Stec - przyjąć

118) W części 32 - Rolnictwo zmniejszyć wydatki o 50 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

119) W części 33 – Rozwój Wsi zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

120) W części 34 – Rozwój Regionalny zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić
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121) W części 35 – Rynki Rolne zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

122) W części 36 – Skarb Państwa zmniejszyć o 5.000 tys. zł wydatki bieżące, z
przeznaczeniem na dodatki z pomocy społecznej;

- poseł Jan Kubik - odrzucić

Uwaga: Wnioskodawca nie precyzuje numeru pozycji zwiększanej rezerwy.

123) W części 36 – Skarb Państwa zmniejszyć wydatki o 50 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

124) W części 37 – Sprawiedliwość zmniejszyć wydatki bieżące urzędu (rozdz. 75001) o
1.000 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek powszechnych prokuratury (rozdz. 75505) o
25.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki przeznaczyć w całości na zmniejszenie deficytu
budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

125) W części 37- Sprawiedliwość dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 7.500 tys. zł
między  rozdziałami poprzez zmniejszenie wydatków w rozdziale 75301 i zwiększenie o
tę samą kwotę rozdziału 75512;

- poseł Irena Nowacka - przyjąć

126) W części 37- Sprawiedliwość dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 5.600 tys. zł
między paragrafami w ramach rozdziału 75512 –więziennictwo (z wynagrodzeń
skazanych na utworzenie 200 nowych etatów funkcjonariuszy służby więziennej);

- poseł Irena Nowacka - przyjąć

127) W części 37 - Sprawiedliwość zmniejszyć wydatki o 50 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

128) W części 38 – Szkolnictwo Wyższe zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

129) W części 39 – Transport zmniejszyć wydatki bieżące urzędu (rozdz. 75001) o 1.500 tys.
zł a zaoszczędzone środki przeznaczyć w całości na zmniejszenie deficytu budżetu;
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- poseł Marek Zagórski - odrzucić

130) W części 39 –Transport zmniejszyć wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł na realizację
inwestycji wieloletniej „Budowa autostrady A-4 odcinek Wrocław - Krzywa” (dział 600,
rozdz. 60011), z przeznaczeniem na realizację nowej inwestycji wieloletniej „Budowa
obwodnicy miasta Wrocławia” – inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, oddział we Wrocławiu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Grzegorz Schetyna - odrzucić

Uwaga: Wnioskodawcy nie podają wszystkich niezbędnych danych do
wprowadzenia inwestycji do załącznika nr 6.

131) W części 39 - Transport zmniejszyć wydatki o 30 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

132) W części 40 - Turystyka zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

133) W części 41 - Środowisko zmniejszyć wydatki o 50 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

134) W cz. 42 – Sprawy wewnętrzne  zmniejszyć wydatki majątkowe na budowę szpitala
MSWiA w Olsztynie o 3.000 tys. zł, w części 46 – Zdrowie zmniejszyć wydatki
majątkowe na budowę Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju o
15.000 tys. zł, w części 39 – Transport zmniejszyć wydatki majątkowe na budowę Portu
Lotniczego Rzeszów – Jasionka o 61.051 tys. zł i w załączniku nr 6 w odniesieniu do tej
inwestycji wpisać kwotę 61.051 tys. zł jako wydatki do poniesienia w 2005 r.;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

Uwaga: łączne zmniejszenie wydatków wg poprawki to kwota 79.051 tys. zł.

135) W części 42 – Sprawy wewnętrzne zmniejszyć wydatki bieżące urzędu (rozdz. 75001) o
4.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki przeznaczyć w całości na zmniejszenie deficytu
budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

136) W części 42 – Sprawy wewnętrzne zmniejszyć o kwotę 594 tys. zł wydatki bieżące
Biura Ochrony Rządu (rozdz. 75408);

- poseł Marek Zagórski - przyjąć
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Uwaga: zaoszczędzone środki w całości przeznaczyć na zmniejszenie deficytu
budżetu.

137) W części 42 – Sprawy Wewnętrzne zmniejszyć wydatki o 50 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

138) W części 42 – Sprawy wewnętrzne, przesunąć kwotę 3.382 tys. zł w ramach tzw.
pozostałej działalności działu – Administracja publiczna (rozdz. 75095) z grupy
wydatków „Dotacje i subwencje” do grupy „Wydatki bieżące”;

ponadto,

w części 83 – Rezerwy celowe poz. 10 – „Wydatki na integrację z Unią Europejską...”
zmniejszyć wydatki o kwotę 3.680 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części
42 – Sprawy wewnętrzne.

Uzyskaną kwotę 7.062 tys. zł przeznaczyć na finansowanie działalności państwowej
jednostki budżetowej „Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej
PHARE”;

- poseł Mieczysław Jedoń - przyjąć

Uwaga: do wniosku załączono szczegółowy podział wydatków na paragrafy.

139) W części 42 – Sprawy wewnętrzne zwiększyć wydatki majątkowe o 23.000 tys. zł z
przeznaczeniem na nową inwestycję wieloletnią „Krajowy System Ratowniczo –
Gaśniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – II etap”, inwestor Komenda Główna
Straży Pożarnej, rok rozpoczęcia 2004, zakończenia 2006 r., - kwota 28.000 tys. zł, w
tym dotacja z budżetu 23.000 tys. zł (dział 754, rozdz. 75409);

- poseł Andrzej Brachmański - odrzucić

Uwaga: wniosek generuje deficyt, gdyż Wnioskodawca nie wskazuje źródła
finansowania wydatków.

140) W części 43 – Wyznania religijne, zmniejszyć o 2.000 tys. zł wydatki w dziale 758,
rozdział 75822 Fundusz Kościelny, z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji w
Centrum Onkologii w Gliwicach w części 46 - Ochrona Zdrowia (dział 851, rozdział
85112);

- posłowie  Aldona Michalak, Wiesław Okoński - odrzucić

141) W części 43 – Wyznania religijne, zmniejszyć o 500 tys. zł wydatki w dziale 750,
rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
(świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia dla Komisji) z przeznaczeniem
na dokończenie inwestycji w Centrum Onkologii w Gliwicach w części 46 - Ochrona
Zdrowia (dział 851, rozdział 85112);

- posłowie  Aldona Michalak, Wiesław Okoński - odrzucić
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142) W części 43 – Wyznania religijne, rozdz. 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej zmniejszyć wydatki o 500 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 31 – Praca, rozdz. 85416 – Ochotnicze Hufce Pracy;

- poseł Elżbieta Romero - odrzucić

143) W części 44 – Zabezpieczenie Społeczne zmniejszyć wydatki o 50 tys. zł zaplanowane
na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu
budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

144) W części 45 – Sprawy zagraniczne zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 15.000 tys.
zł na modernizację i przebudowę istniejącego urzędu Ambasady w Berlinie (rozdz.
75057) a zaoszczędzone środki przeznaczyć na utworzenie nowej rezerwy celowej w
części 83 „modernizacja i przebudowa urzędu Ambasady w Berlinie”;

- poseł Marek Zagórski - przyjąć

Uwaga: odpowiednia zmiana w zał. nr 6

145) W części 45 – Sprawy zagraniczne zmniejszyć wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł na
budowę ambasady w Berlinie (dział 750, rozdz. 75057), z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w rezerwie celowej poz. 40 – środki na szkolenia i
wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem służby cywilnej;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

146) W części 45 – Sprawy Zagraniczne zmniejszyć wydatki o 50 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

147) W cz. 46 – Zdrowie  zmniejszyć wydatki bieżące urzędu (rozdz. 75001) o 1.761 tys. zł,
a zaoszczędzone środki przeznaczyć w całości na zmniejszenie deficytu budżetu;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

148) W części 46 - Zdrowie zmniejszyć wydatki o 50 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

149) W części 48 – Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych zmniejszyć
wydatki majątkowe o 19.968 tys. zł i równocześnie o tę samą kwotę zmniejszyć dochody
KNUiFE;

- poseł Anna Maria Filek - przyjąć
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150) W części 48 – Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych zmniejszyć
wydatki (w rozdz. 75101) o 30 tys. zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne
z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

151) W części 49 – Urząd Zamówień Publicznych zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

152) W części 50 – Urząd Regulacji Energetyki zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

153) W części 51 – Urząd Służby Cywilnej zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

154) W części 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmniejszyć wydatki o 10
tys. zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na
ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

155) W części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  zmniejszyć
wydatki o 10 tys. zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem
na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

156) W części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

157) W części 58 – Główny Urząd Statystyczny zmniejszyć wydatki majątkowe urzędu
(rozdz. 75001) o 1.000 tys. zł. Zaoszczędzone środki przeznaczyć w całości na
zmniejszenie deficytu budżetu.

- poseł Marek Zagórski - odrzucić
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158) W części 58 – Główny Urząd Statystyczny zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

159) W części 59 – Agencja Wywiadu zmniejszyć wydatki o 133,0 tys. zł wynikające z
rezygnacji z 1 stanowiska kierowniczego „R” z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu
budżetu państwa;

- poseł Mieczysław Czerniawski - przyjąć

160) W części 59 – Agencja Wywiadu zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

161) W części 60 – Wyższy Urząd Górniczy zmniejszyć o 5.000 tys. zł wydatki bieżące i
wynagrodzenia, z przeznaczeniem na dodatki z pomocy społecznej;

- poseł Jan Kubik - odrzucić

Uwaga: Wnioskodawca nie wskazuje rozdziału w którym należy dokonać
zmniejszenia oraz nie precyzuje numeru pozycji zwiększanej rezerwy.

162) W części 60 – Wyższy Urząd Górniczy zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł zaplanowane
na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu
budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

163) W części 61 – Urząd Patentowy zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

164) W części 64 – Główny Urząd Miar zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

165) W części 65 – Polski Komitet Normalizacyjny zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić
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166) W części 67 – Polska Akademia Nauk zwiększyć wydatki  o kwotę 1.000 tys. zł w
rozdziale 75066 – komitety naukowe i jednocześnie zmniejszyć o tę kwotę wydatki w
rozdziale 75057 – placówki zagraniczne;

- poseł Antoni Stryjewski - odrzucić

167) W części 67 – Polska Akademia Nauk zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł zaplanowane na
dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

168) W części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

169) W części 71 – Urząd Transportu Kolejowego zmniejszyć wydatki o 10 tys. zł
zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

170) W części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmniejszyć dotacje o
500.000 tys. zł do Funduszu Emerytalno – Rentowego (dział 753, rozdz. 75305), z
przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

Uwaga: odpowiednia zmiana w planie finansowym FUS (zmniejszenie przychodów
z dotacji z budżetu państwa i zmniejszenie wydatków w pozycji emerytury i renty).

171) W części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotację do FUS o kwotę
10.000 tys. zł i jednocześnie zwiększyć o tę kwotę wydatki w części 85/24  - Budżety
wojewodów (województwo śląskie) w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział
70005- gospodarka gruntami  i nieruchomościami;

- poseł Zyszek Zaborowski i  Wiesław Jędrusik - odrzucić

172) W części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotację do FUS o kwotę
1.000 tys. zł i jednocześnie zwiększyć o tę kwotę wydatki w części 24 – Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego, na dofinansowanie Akademii Sztuk Pięknych w
Katowicach;

- posłowie Zbyszek Zaborowski i Wiesław Jędrusik - odrzucić

173) W części 76 – Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty zmniejszyć o kwotę 10.000
tys. zł wydatki bieżące Urzędu (rozdz. 60047), z przeznaczeniem na dofinansowanie
Ochotniczych Straży Pożarnych w części 42 – Sprawy wewnętrzne (rozdz. 75412);
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- poseł Józef Zbigniew Gruszka - przyjąć

174) W części 76 – Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty zmniejszyć wydatki o 5.000
tys. zł i jednocześnie w części 38  - Szkolnictwo wyższe zwiększyć o tę kwotę wydatki w
dziale 803 szkolnictwo wyższe, rozdział 8306 – działalność dydaktyczna, na zakończenie
inwestycji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

- posłowie Zbyszek Zaborowski i Wiesław Jędrusik - odrzucić

175) W części 76 – Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty zmniejszyć wydatki o 10 tys.
zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie
deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

176) W części 81 – rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 300 tys. zł, z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 14- Rzecznik Praw
Dziecka (rozdział 75101)

- posłowie Tadeusz Cymański i Andrzej Liss - odrzucić

177) W części 83 – rezerwy celowe zmniejszyć wydatki o 20.000 tys. zł w poz. 9 – rezerwa
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w
części 32 – Rolnictwo, i wprowadzenie w dziale 010 rozdziału 01012 – Nawozy
wapniowe z kwotą dotacji i subwencji 20.000 tys. zł;

- posłowie Romuald Ajchler i Stanisław Stec - przyjąć

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 177 jest zmiana w części tekstowej w art.
21.

178) W części 83 – rezerwy celowe, poz. 9 – rezerwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych zmniejszyć wydatki  o 5.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdz. 92120 –
ochrona i konserwacja zabytków (dotacje);

- poseł Jan Byra - odrzucić

179) W części 83 – rezerwy celowe zmniejszyć wydatki o 2.000 tys. zł w poz. 9 – rezerwa
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na dokończenie
opracowania
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Koncepcji Programowo – Przestrzennej dotyczącej przedsięwzięcia inwestycyjnego
stopnia wodnego Nieszawa – Ciechocinek w części 22 – Gospodarka wodna;

- posłowie Krystian Łuczak i Marek Olewiński - przyjąć

180) W części 83 – w Rezerwy celowe w poz. 10 „Wydatki na integrację z Unią
Europejską.....” zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 77.140 tys. zł z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków bieżących w części 42- Sprawy wewnętrzne dział 754, rozdział
75406 – Straż Graniczna na zwiększenie zatrudnienia   w Straży Granicznej o 1325
funkcjonariuszy i 253 pracowników cywilnych;

- poseł Andrzej Brachmański - odrzucić

181) W części 83 – rezerwy celowe, poz. 10 – Wydatki na integrację z Unią Europejską, w
tym współfinansowanie...  zmniejszyć wydatki o 6.000 tys. zł z przeznaczeniem na
wprowadzenie w cz. 39 – Transport w dz. 600 nowej pozycji „Rozbudowa portu
lotniczego Katowice - Pyrzowice” (rozbudowa terminala pasażerskiego oraz
dostosowanie portu do wymagań umowy z Schengen).

- posłowie Jerzy Polaczek, Edward Maniura i Grzegorz Dolniak - odrzucić

Uwaga: w poprawce nie doprecyzowano czy chodzi o nową inwestycję wieloletnią.
Jeśli tak to brak jest niezbędnych danych do wprowadzenia tej  inwestycji do zał. nr
6.

182) W części  83 –Rezerwy celowe w poz. 10 -wydatki na integrację z Unią Europejską....
zmniejszyć wydatki o kwotę 300 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
bieżących w części 14- Rzecznik Praw Dziecka (rozdział 75101)

- posłowie Tadeusz Cymański i Andrzej Liss - odrzucić

183) W części 83 – rezerwy celowe, poz. 11 – Kontrakty wojewódzkie oraz
współfinansowanie programów rozwoju regionalnego  zmniejszyć wydatki o 500.000 tys.
zł z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- poseł Marek Olewiński - odrzucić

184) W części 83 – rezerwy celowe zmniejszyć wydatki majątkowe o 120.000 tys. zł w
rezerwie poz. 11 – Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju
regionalnego, z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- poseł Marek Olewiński - odrzucić

185) W części 83 – rezerwy celowe, w poz. 11 „kontrakty wojewódzkie oraz
współfinansowanie programów rozwoju regionalnego” dokonać zmiany nazwy tej
pozycji poprzez dopisanie „w tym na dofinansowanie inwestycji oświatowych
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”;

- poseł Stanisław Stec - przyjąć
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186) W części 83 – Rezerwy celowe w poz. 12  „zasiłki z pomocy społecznej oraz
dożywianie uczniów”  zwiększyć  wydatki o kwotę 60.000 tys. zł;

- posłowie Jacek Kasprzyk i Jolanta Banach - przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 186 należy głosować łącznie z poprawkami nr 211 i 214.

187) W części 83 – rezerwy celowe zmniejszyć wydatki o 1.400.000 tys. zł w rezerwie poz.
14 – Dofinansowanie zadań w związku z likwidacją ulg i zwolnień w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Równocześnie zmienić nazwę rezerwy celowej nr 14
na „dofinansowanie placówek zagranicznych” z pozostałą kwotą 126.000 tys. zł.
Uzyskaną kwotę 1.400.000 tys. zł przeznaczyć na:

- zwiększenie dotacji i subwencji w części 38 – Szkolnictwo wyższe o kwotę 700.000
tys. zł na pomoc materialną dla studentów (rozdz. 80309) oraz o 200.000 tys. zł na
Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich (rozdz. 80310),

- utworzenie nowej rezerwy celowej „Dofinansowanie nauki zawodu oraz dojazdu
uczniów z rodzin najuboższych do szkół” z kwotą 500.000 tys. zł;

- poseł Kazimierz Marcinkiewicz - odrzucić

188) W części 83 – rezerwy celowe, poz. 14 – dofinansowanie zadań w związku z
likwidacją ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych (w poz. dotacje i
subwencje) zmniejszyć wydatki o 155.000 tys. zł i przenieść do rezerwy celowej dla
PFRON poz. 70 (poz. dotacje i subwencje);

- poseł Anna Maria Filek - odrzucić

189) W części 83 – rezerwy celowe zmniejszyć wydatki bieżące o 50.000 tys. zł w rezerwie
poz. 14 – Dofinansowanie zadań w związku z likwidacją ulg i zwolnień w podatku
dochodowym od osób fizycznych, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
majątkowych na działalność dydaktyczną w części 38 – Szkolnictwo wyższe (rozdz.
80306);

- posłowie: Jacek Falfus, Maria Nowak i Jerzy Polaczek - odrzucić

190) W części 83 – Rezerwy celowe w poz. 14 – dofinansowanie zadań w związku z
likwidacją   ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyć
wydatki o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i
zabezpieczenia urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych na Żuławach w części
85/28 – Budżety wojewodów (województwo warmińsko-mazurskie, rozdz. 01008);

- poseł Jan Antochowski - odrzucić

191) W części 83 – Rezerwy celowe w poz. 18  „wyprawka szkolna”   zmienić nazwę
rezerwy na następujące brzmienie ”środki na realizację zadań wynikających z ustawy o
świadczeniach rodzinnych”.

- posłowie Jacek Kasprzyk i Jolanta Banach - przyjąć
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192) W części 83 – rezerwy celowe, zmniejszyć wydatki o kwotę 518 tys. zł w poz. 19
„tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych”, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków na administrację publiczną w części 38 – Szkolnictwo wyższe
(rozdz. 75001) z tego wydatków bieżących o kwotę 255 tys. zł oraz wydatków
majątkowych o kwotę 263 tys. zł;

- poseł Stanisław Stec - odrzucić

193) W części 83 – rezerwy celowe, przesunąć kwotę 6.000 tys. zł z wydatków
majątkowych do dotacji i subwencji w poz. 26 „współfinansowanie programu
„Aktywizacja obszarów wiejskich” wraz ze zmianą nazwy rezerwy poprzez dodanie po
przecinku „w tym 6 mln zł na wsparcie działalności ustawowej izb rolniczych”

- poseł Józef Zbigniew Gruszka - odrzucić

194) W części 83 – Rezerwa celowa, poz. 27 – Rezerwa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego zmniejszyć wydatki o 3.500 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 31 – Praca, rozdz. 85416 – Ochotnicze Hufce Pracy.

- poseł Elżbieta Romero - odrzucić

195) W części 83 – Rezerwy celowe, zmniejszyć o 3.500 tys. zł wydatki w poz. 27 –
Rezerwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na
Ochotnicze Hufce Pracy w części 31 – Praca (dział 854, rozdz. 85416);

- poseł Grażyna Pijanowska - odrzucić

196) W części 83 – Rezerwy celowe w poz.30 – realizacja programu wyposażania Sił
Zbrojnych w samoloty wielozadaniowe zmniejszyć wydatki o kwotę 1.877 tys. zł, z
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na spółki wodne w budżetach wojewodów
(rozdz. 01009) –z podziałem na wszystkie województwa według algorytmu;

- poseł Stanisław Kalemba - odrzucić

197) W części 83 – rezerwy celowe, poz. 31 – zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa....
zmniejszyć wydatki bieżące o 38.522 tys. zł a zaoszczędzone środki przeznaczyć na
zmniejszenie deficytu budżetowego;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

198) W części 83 – Rezerwy celowe, zmniejszyć o 5.000 tys. zł wydatki w rezerwie poz. 31
– Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa ..., z przeznaczeniem na Ochotnicze Hufce
Pracy w części 31 – Praca (dział 854, rozdz. 85416);

- poseł Grażyna Pijanowska - odrzucić
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199) W części 83 – Rezerwa celowa, poz. 31 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa ...
zmniejszyć wydatki o 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części
31 – Praca, rozdz. 85416 – Ochotnicze Hufce Pracy.

- poseł Elżbieta Romero - odrzucić

200) W części 83 – rezerwy celowe, zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł w poz. 32
„środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań
dotyczących wyborów i referendów”, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla
Ochotniczych Hufców Pracy w części 31 – Praca (rozdz. 85416);

- poseł Józef Zbigniew Gruszka - przyjąć

201) W części 83 – Rezerwa celowa, poz. 33 – Środki na zapewnienie odbycia stażu
podyplomowego lekarzy ... zmniejszyć wydatki o 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków w części 31 – Praca, rozdz. 85416 – Ochotnicze Hufce Pracy;

- poseł Elżbieta Romero - odrzucić

202) W części 83 – Rezerwy celowe, zmniejszyć o 5.000 tys. zł wydatki w rezerwie poz. 33
– Środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy... , z przeznaczeniem na
Ochotnicze Hufce Pracy w części 31 – Praca (dział 854, rozdz. 85416);

- poseł Grażyna Pijanowska - odrzucić

203) W części 83 – rezerwy celowe, poz. 36 – środki na realizację zadań wynikających z
ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji zmniejszyć wydatki o 50.000 tys. zł z
przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- poseł Marek Olewiński - odrzucić

204) W części 83 – Rezerwy celowe  zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł w poz. 36 –
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji,
a zaoszczędzoną kwotę przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- poseł Marek Olewiński - odrzucić

205) W części 83 – rezerwy celowe, poz. 36 – środki na realizację zadań wynikających z
ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji zmniejszyć wydatki o 7.000 tys. zł z
przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Finansowanie prac przy budowie
drogi ekspresowej nr 19 Suwałki – Białystok – Lublin - Rzeszów - Barwinek;

- poseł Bolesław Bujak - odrzucić

Uwaga: Wnioskodawca nie precyzuje rodzaju zmniejszanych i zwiększanych
wydatków.
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206) W części 83 – rezerwy celowe, poz. 39 – rezerwa  płacowa na zmiany organizacyjne i
nowe zadania.... zmniejszyć wydatki bieżące o 4.408 tys. zł a zaoszczędzone środki
przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

207) W części 83 – rezerwy celowe, poz. 48 – środki na realizację programu
„Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez
wojska Federacji Rosyjskiej”  zmniejszyć wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł a
zaoszczędzone środki przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetowego;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

208) W części 83 – Rezerwy celowe, zmniejszyć o 4.000 tys. zł wydatki w rezerwie poz. 36
- Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji,
z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji w Centrum Onkologii w Gliwicach w
części 46 - Ochrona Zdrowia (dział 851, rozdział 85112);

- posłowie  Aldona Michalak, Wiesław Okoński - przyjąć

209) W części 83 – Rezerwy celowe, zmniejszyć o 5.000 tys. zł wydatki w rezerwie poz. 57
– Wdrożenie systemu nadzoru rynku – ustawa o systemie oceny zgodności, z
przeznaczeniem na Ochotnicze Hufce Pracy w części 31 – Praca (dział 854, rozdz.
85416);

- poseł Grażyna Pijanowska - odrzucić

210) W części 83 – Rezerwa celowa, poz. 57 – Wdrożenie systemu nadzoru rynku ...
zmniejszyć wydatki o 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części
31 – Praca, rozdz. 85416 – Ochotnicze Hufce Pracy.

- poseł Elżbieta Romero - odrzucić

211) W części 83 – Rezerwy celowe w poz. 62  „dotacje celowe na dofinansowanie
nowouruchomionych miejsc w domach pomocy społecznej oraz na finansowanie
nowouruchomionych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi” zwiększyć wydatki o 10.000 tys. zł;

- posłowie Jacek Kasprzyk i Jolanta Banach - przyjąć

212) W części 83 – Rezerwy celowe zlikwidować pozycję 65 „Budowa Muzeum Historii
Żydów  Polskich” , a zaoszczędzoną kwotę 5.000 tys. zł przeznaczyć na : - zwiększenie
wydatków bieżących o kwotę 4.000 tys. zł w części 24 dział 801 rozdział 80132 z
przeznaczeniem na remonty w szkołach artystycznych, oraz - zwiększenie o kwotę 1.000
tys. zł wydatków w części 24, dział 921 rozdz.92122  na Radę Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa  w związku z powołaniem Centrum Martyrologii Narodu Polskiego;

- poseł Antoni Stryjewski - odrzucić



38

213) W części 83 – Rezerwy celowe, zmniejszyć o 2.000 tys. zł wydatki w rezerwie poz. 65
– Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich, z przeznaczeniem na ochotnicze hufce
pracy w części 31 - Praca (dział 854, rozdz. 85416);

- posłowie  Aldona Michalak, Wiesław Okoński - odrzucić

214) W części 83 – Rezerwy celowe w poz. 70  „Zadania z zakresu pomocy społecznej
(zasiłki i pomoc w naturze, domy pomocy społecznej  oraz dotacja celowa dla
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych”  (na dofinansowanie miesięcznych
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) zmniejszyć wydatki o kwotę 70.000 tys.
zł i jednocześnie zmienić nazwę rezerwy celowej na :”dotacja celowa dla Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie miesięcznych
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

- posłowie Jacek Kasprzyk i Jolanta Banach - przyjąć

215) W części 84 – Środki własne Unii Europejskiej zmniejszyć wydatki o kwotę 5.833.024
tys. zł, z przeznaczeniem 500.000 tys. zł na drogi publiczne krajowe (część 39, dział
600), 1.000.000 tys. zł na rolnictwo (część 32, dział 010), 1.000.000 tys. zł na zdrowie
(część 46, dział 750), 2.000.000 tys. zł na obronę narodową (część 29, dział 700),
1.000.000 tys. zł na ZUS (część 73, dział 753) oraz 333.024 tys. zł w części 31 (dział
150);

- poseł Zygmunt Wrzodak - odrzucić

216) W części 85 – Budżety wojewodów zmniejszyć wydatki bieżące jednostek
budżetowych o 10%, tj. o 162.693,8 tys. zł z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu
budżetowego;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

217) W części 85 – Budżety Wojewodów zmniejszyć proporcjonalnie w budżecie każdego
wojewody wydatki (w dz. 750) o 7.200 tys. zł zaplanowane na dodatkowe
wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na ograniczenie deficytu budżetu;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

218) W załączniku nr 3 pkt III.5 dokonać dodatkowego zapisu mającego na celu podzielenie
kwoty 88.000 tys. zł przeznaczonej na restrukturyzację przemysłowego potencjału
obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, na dwie pozycje: 5a)
restrukturyzację przemysłowego potencjału obronnego w wysokości 79.950 tys. zł oraz
5b)  modernizację techniczną sił zbrojnych w wysokości 8.050 tys. zł;

- poseł Stanisław Janas - odrzucić

219) W załączniku nr 4 w zestawieniu tabelarycznym dotyczącym przychodów i wydatków
zakładów budżetowych przychody oraz stan środków obrotowych na koniec roku w
zakładach budżetowych w części 25 – Kultura fizyczna i sport zwiększyć o kwotę 2.860
tys. zł;
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- poseł Stanisław Stec - przyjąć

220) W załączniku nr 4 – środki specjalne - w części 39 – Transport z przychodów środka
specjalnego przeznaczyć kwotę 10.000 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy w cz. 83
Finansowanie prac przy budowie drogi ekspresowej nr 19 Suwałki – Białystok – Lublin –
Rzeszów – Barwinek;

- posłanki Krystyna Skowrońska i Elżbieta Łukacijewska - przyjąć

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 220 jest dodanie odpowiedniego
artykułu w części tekstowej ustawy.

221) W części 38 - Szkolnictwo wyższe zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 3.000 tys.
zł z rozdz. 80306 Działalność dydaktyczna z przeznaczeniem na utworzoną rezerwę
celową w części 83 - Finansowanie prac przy budowie Biblioteki Uniwersytetu
Rzeszowskiego;

- poseł Krystyna Skowrońska - odrzucić

222) W załączniku nr 5 dokonać zmiany w Planie finansowym Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegającej na dodaniu nowej pozycji w
wydatkach „wpłata do budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w kwocie 140.000 tys. zł’. Dokonanie zmian spowoduje zwiększenie
dochodów w części 41 – Środowisko;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

223) W załączniku nr 5, w planie finansowym Funduszu Pracy zmniejszyć wydatki w
pozycji „pozostałe” o kwotę 10.000 tys. zł, w tym:  -koszty wysyłki i prowizje bankowe
o 8.000 tys. zł, -poradnictwo, ekspertyzy, badania, kluby pracy o  2.000 tys. zł;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

Uwaga : w razie przyjęcia poprawki nastąpi zmiana w stanie finansowym
Funduszu na koniec roku.

224) W załączniku nr 5 dokonać zmiany w Planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, polegającej na zmniejszeniu wydatków w poz. 3 § 2970 o kwotę 400.000
tys. zł – zmniejszenie kosztów administracyjnych ZUS, w tym głównie zmniejszenie
wydatków majątkowych oraz rezygnację z zamiaru utworzenia 1490 nowych etatów;

- posłowie Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

225) W załączniku nr 5, w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
zmniejszyć wydatki  w pozycji „odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”
o kwotę 200. 000 tys. zł;

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

Uwaga : w razie przyjęcia poprawki nastąpi zmiana w stanie finansowym
Funduszu na koniec roku.
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226) W załączniku nr 5, w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
zmniejszyć wydatki bieżące w pozycji prewencja rentowa o 30.000 tys. zł (paragraf
3030, 4300);

- poseł Marek Zagórski - odrzucić

Uwaga : w razie przyjęcia poprawki nastąpi zmiana w stanie finansowym
Funduszu na koniec roku.

227) W załączniku nr 5 – dokonać zmiany w planie finansowym Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załączonym do wniosku planem;

- poseł Aldona Michalak - przyjąć

228) W załączniku nr 15 – Plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, dokonać
zmiany polegającej na zwiększeniu kosztów o 50.000 tys. zł, tj. do kwoty 1.124.833 tys.
zł. Jednocześnie dokonać zmiany w poz. 8 poprzez nadanie nowego brzmienia:

„Pozostałe koszty 130.505 (tys. zł), w tym wpłata do budżetu 50.000 (tys. zł)” .

Powyższe zmiany będą skutkować zwiększeniem dochodów w części 29 – Obrona
Narodowa o 50.000 tys. zł, które wnioskodawca proponuje przeznaczyć na zmniejszenie
deficytu budżetowego;

- poseł Marek Zagórski, Zbigniew Chlebowski i Rafał Zagórny - odrzucić

Warszawa, dnia 18 grudnia 2003 r.

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych

i sprawozdawca

(-) Mieczysław Czerniawski


