Zestawienie poprawek i wniosków mniejszości przyjętych po trzecim czytaniu
projektu ustawy budżetowej na 2003 rok1

A – poprawki do części tekstowej

3) w art. 43 wyrazy „w wysokości 0,08% podstawy” zastąpić wyrazami „w wysokości
0,15% podstawy”;
Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki jest nadanie nowego brzmienia planowi
finansowemu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ujętemu w
zał. nr 6.

12) w art. 46 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Ze środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której
mowa w art. 6 ust. 2, 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 fizycznej i sportu, a także środków specjalnych, o których
mowa w art. 16a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z
1996 r. Nr 61, poz. 283, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz.
554, Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, z 2001
r. Nr 81, poz. 877, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271), w art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 160,
poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268,
Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) 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, z zastrzeżeniem ust.
2.”;
Uwaga: uzyskane środki w wyniku przyjęcia poprawki przeznaczyć na zwiększenie wydatków w cz. 83 rezerwy celowe poz. 17 zasiłki z pomocy społecznej.
Jednocześnie dokonać odpowiednich zmian w załączniku nr 5/1.
13) w art. 46 w ust. 1 po wyrazach „minister właściwy do spraw kultury fizycznej i
sportu” dodać wyrazy „oraz 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, Nr 106, poz. 668,
Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz.
1

Zachowano numerację poprawek i wniosków mniejszości według sprawozdań Komisji Finansów Publicznych przedstawionych w drukach 1062 oraz 1062-A.

-21268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr
125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382, Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz.
329, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145)”;
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki będzie w rezerwie celowej poz. 11 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.554 tys. zł i jednoczesne zmniejszenie dochodów w cz. 46 z tytułu wpłat ze środków specjalnych o kwotę 4.554 tys. zł.
Jednocześnie dokonać odpowiednich zmian w załączniku nr 5/1 oraz w cz. 83 rezerwy celowe.
14) w art. 46 skreślić ust. 4;

15) po art. 46 dodać nowy art. w brzmieniu:
„Art. ... W przypadku uzyskania do końca trzeciego kwartału 2003 r. dodatkowej
kwoty dochodów z podatku akcyzowego do wysokości 545.000 tys. zł ponad kwotę 25.732.500 tys. zł oraz dochodów z cła do wysokości 255.000
tys. zł ponad kwotę 2.843.500 tys. zł upoważnia się ministra właściwego
do spraw finansów, pod warunkiem, że nie są zagrożone przewidywane
dochody z pozostałych źródeł, do uruchomienia w pierwszej kolejności rezerwy celowej na dotację dla Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa do kwoty 275.000 tys. zł z przeznaczeniem na dopłaty do mleka, a w następnej kolejności rezerw celowych przeznaczonych na:
1) zwiększenie dotacji na dofinansowanie przygotowań do sportowych Igrzysk Olimpijskich o kwotę 20.000 tys. zł,
2) program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji w kwocie 110.000 tys. zł,
3) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich o kwotę 210.000 tys. zł,
4) zwiększenie dotacji na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych podstawowych o kwotę 110.000 tys. zł,
5) zwiększenie środków na pomoc społeczną o kwotę 75.000 tys. zł.”;
Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie:
W części 19 – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, zwiększyć dochody o kwotę 800.000 tys.
zł ( z tego z podatku akcyzowego o 545.000 tys. zł i z ceł o 255.000 tys. zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – rezerwy celowe:

- w poz. 12 – dotacje celowe na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów
wojewódzkich o kwotę 210.000 tys. zł,
- w poz. 17 – zasiłki z pomocy społecznej o kwotę 75.000 tys. zł,
- w poz. 45 – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych (dotacje) o kwotę
110.000 tys. zł,
- w poz. 73 – dofinansowanie przygotowań do sportowych Igrzysk Olimpijskich o kwotę 20.000 tys. zł
,
- na utworzenie nowej rezerwy celowej na dotację dla Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na dopłaty do mleka w kwocie 275.000 tys. zł,
- na utworzenie nowej rezerwy celowej na program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji w kwocie 110.000 tys. zł.
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B - do załączników
17)w cz. 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (abolicja podatkowa) o kwotę 600.000 tys. zł,
zmniejszyć wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej o kwotę 700.000 tys. zł i jednocześnie zwiększyć: wpłaty z zysku NBP o kwotę 1.113.600 tys. zł, dochody z akcyzy od
wyrobów spirytusowych o 83.000 tys. zł, wpływy z ceł o 60.000 tys. zł oraz w cz. 79
zmniejszyć wydatki budżetu państwa z tytułu kosztów obsługi długu krajowego o
kwotę 43.400 tys. zł (obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych);

20) w cz. 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w dz. 756 poz. 14 wpłaty z
zysku NBP zwiększyć dochody o 5.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w cz. 42 - Sprawy Wewnętrzne w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne;

27) w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP, zmniejszyć wydatki na referenda (rozdz.
75110) o kwotę 2.000 tys. zł,
w części 04 – Sąd Najwyższy, zmniejszyć wydatki majątkowe (rozdz. 75102) o kwotę
1.000 tys. zł,
w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę
40.500 tys. zł,
w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze, zmniejszyć wydatki o kwotę 1.500 tys. zł (z
tego wydatki bieżące o 1.000 tys. zł i wydatki majątkowe o 500 tys. zł),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków:
w części 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na wydatki majątkowe archiwów (rozdz. 92117) o kwotę 3.300 tys. zł,
w części 25 – kultura fizyczna i sport, na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92605) o kwotę 3.000 tys. zł,
w części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdz. 85323) o kwotę 2.000 tys. zł,
w części 42 – sprawy wewnętrzne, na wydatki bieżące powiatowych komend Policji
(rozdz. 75405) o kwotę 35.500 tys. zł,
w części 83 – rezerwy celowe, na zwiększenie wydatków w poz. 17 - zasiłki z pomocy
społecznej o kwotę 1.200 tys. zł,
w części 83 – rezerwy celowe, poz. 11 – program rozwoju nowoczesnych technologii
informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej „Pionier” skreślić słowo „Pionier”;
28) w części 02- Kancelaria Sejmu RP zmniejszyć wydatki w rozdz. 75101 na diety dla
członków Rady Ochrony Pracy o 100 tys. zł i koszty podróży dla członków Rady
Ochrony Pracy o 100 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rezerwie
celowej w poz. 23 - stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej (dotacje);

-433) w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich zmniejszyć o kwotę 1.000 tys. zł wydatki
bieżące (dz. 751, rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w cz. 83
– rezerwy celowe, poz. 26 - dodatki mieszkaniowe;
50) w części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki bieżące w rozdz. 75208 - Ordynariat polowy Wojska Polskiego o 500 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rezerwie celowej w poz. 23 - stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej (dotacje);

52) w części 38 – szkolnictwo wyższe, zmniejszyć wydatki majątkowe (rozdz. 80306 i
80309) o kwotę 8.500 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej
na budowę Kolegium Europejskiego w Gnieźnie;
55) w części 39 – Transport zmniejszyć wydatki majątkowe na autostrady płatne (dz. 600,
rozdz. 60005) o 10.000 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe infrastruktury
kolejowej (rozdz. 60002);
57) w części 42 – sprawy wewnętrzne, dokonać przesunięcia wydatków w wysokości 200
tys. zł w ramach części budżetowej, zmniejszając wydatki bieżące (§ 4210) i przeznaczając je na zwiększenie zatrudnienia o 7 pracowników (§ 4020 – 169 tys. zł, § 4110 –
27 tys. zł i § 4120 – 4 tys. zł).
Jednocześnie dokonać koniecznych zmian w załączniku nr 11;
58) w części 42 – sprawy wewnętrzne, dokonać zmiany przeznaczenia wydatków na
kwotę 1.413 tys. zł w ramach rozdziału 75070 – Centrum Personalizacji Dokumentów
z wydatków bieżących nie zaliczanych do wynagrodzeń na wydatki na wynagrodzenia
i pochodne osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (z tego na wynagrodzenia 1.191 tys. zł i na pochodne 222 tys. zł), w celu zwiększenia w 2003 r. zatrudnienia w Centrum o 40 pracowników i jednocześnie dokonać koniecznej zmiany w
załączniku nr 11;
66) w części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zmniejszyć
dotacje i subwencje o kwotę 84.000 tys. zł dla Państwowego Funduszu Kombatantów
(rozdz. 85323), z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Dodatki
kompensacyjne” (w tym: dotacje i subwencje – 79.262 tys. zł, świadczenia na rzecz
osób fizycznych – 4.738 tys. zł). Równocześnie należy dokonać zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Kombatantów - załącznik nr 6 (wg załączonego zestawienia), polegających na zmniejszeniu:
- przychodów o 84.002 tys. zł,
- wydatków o 162.269 tys. zł,
- stanu funduszu na koniec roku o 78.267 tys. zł;
82) w części 79 – obsługa długu publicznego krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę
6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższenia stawki dodatku stołecznego (z 5% do 9% kwoty bazowej) w części 42 – sprawy wewnętrzne dz. 754,
rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, § 4050 – uposażenia żołnierzy zawo-

-5dowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy. Jednocześnie dokonać odpowiednich
zmian w załączniku nr 11;
88) w części 82 – subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wpisać rozdz.
75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w
kwocie 24.321.215 tys. zł;
94) w części 83 – rezerwy celowe, zmniejszyć wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł w poz.
11 – w zakresie dotyczącym realizacji sieci światłowodowej „Pionier” z przeznaczeniem na nową rezerwę celową na inwestycje Uniwersytetu im. M.C. Skłodowskiej w
Lublinie;
98) w części 83 - Rezerwy celowe w poz. 11 - program rozwoju nowoczesnych technologii
informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej "Pionier" zmniejszyć wydatki
majątkowe o 3.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w
części 02 - Kancelaria Sejmu RP w rozdziale 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej;
101) w części 83 – rezerwy celowe, zmniejszyć o kwotę 5.000 tys. zł wydatki bieżące w
poz. 14 - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków majątkowych Komendy Głównej PSP w cz. 42 – sprawy wewnętrzne, na zakup sprzętu ratowniczego dla Komend Powiatowych PSP, które utraciły
sprzęt podczas akcji przeciwpowodziowych i likwidacji skutków huraganów (dz. 754,
rozdz. 75409);
102) w części 83 – rezerwy celowe, zmniejszyć o kwotę 3.000 tys. zł wydatki bieżące w
poz. 14 - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków na Muzeum – Pałac w Wilanowie w cz. 24 – kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego (dz. 921, rozdz. 92118, dotacje i subwencje);

104) w części 83 – rezerwy celowe, zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 5.000 tys. zł
w poz. 24 - pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w
części 42 – sprawy wewnętrzne:
- o 550 tys. zł na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020),
- o 4.450 tys. zł na wydatki bieżące (§ 4220 – 245 tys. zł, § 4230 – 40 tys. zł, § 4290
– 400 tys. zł, § 4300 – 3.765 tys. zł);
105) w części 83 - zlikwidować rezerwę celową w poz. 25 - środki na inwestycje infrastrukturalne w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym i jednocześnie utworzyć nową rezerwę (pod poz. 25) - "dotacje na finansowanie działalności wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy" (w kol 6. "Plan na 2003 r." - 16.000 tys. zł;
w kol. 7 "Dotacje i subwencje" - 16.000 tys. zł);

-6106) w części 83 – rezerwy celowe, w poz. 27 dokonać zmiany nazwy tej pozycji rezerwy
i nadać jej brzmienie „Środki na wydatki bieżące dla domów pomocy społecznej i
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na uruchomienie nowych miejsc w tych jednostkach”. Zmiana tytułu rezerwy umożliwi przekazanie wojewodom dotacji na kontynuację finansowania w 2003 r. miejsc uruchomionych w tych
ośrodkach w 2002 r.;
107) w części 83 – rezerwy celowe poz. 8 w tytule rezerwy dodać wyrazy „w tym 29.100
tys. zł na zatrudnienie 625 funkcjonariuszy Straży Granicznej”;

110) w części 83 – rezerwy celowe, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 9.000 tys. zł
w poz. 51 „ środki na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji”
i przeznaczyć na utworzenie nowej rezerwy celowej „finansowanie prac przy budowie
drogi ekspresowej nr 19 Suwałki – Białystok – Lublin – Rzeszów – Barwinek”;
112) w części 83 – rezerwy celowe, zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. zł w poz. 60 –
zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa..., z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji
w części 40 – turystyka, dla Polskiej Organizacji Turystycznej (rozdz. 63002);

117) w części 83 – rezerwy celowe, zmniejszyć o kwotę 12.000 tys. zł wydatki majątkowe
w poz. 74 – zakup środków transportu specjalnego, z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków na melioracje wodne na Żuławach Wiślanych w cz. 85/22 – województwo
pomorskie (dz. 010, rozdz. 01008), w tym dotacji i subwencji o 6.000 tys. zł oraz wydatków majątkowych o 6.000 tys. zł;
119) w części 85 – budżety wojewodów, zmniejszyć dochody o kwotę 28.128 tys. zł, z
przeniesieniem ich do części 42 – sprawy wewnętrzne (dz. 754),
w części 85 – budżety wojewodów, zmniejszyć wydatki o kwotę 4.791.534 tys. zł przeznaczonych dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji, z przeniesieniem ich do części 42 – sprawy wewnętrzne (rozdz. 75404, 75405, 85316) i jednocześnie dokonać koniecznych zmian w odpowiednich załącznikach ustawy budżetowej,
w załączniku nr 5 dokonać zmian w zestawieniach dotyczących środków specjalnych i
gospodarstw pomocniczych polegających na przeniesieniu kwot stanu środków obrotowych na początek roku, przychodów, wydatków oraz stanu środków obrotowych na koniec roku z cz. 85 – budżety wojewodów do cz. 42 – sprawy wewnętrzne.
Szczegółowe rozpisanie przenoszonych kwot zawierają załączniki do wniosku;
121) w części 85 – budżety wojewodów, w poz. 85/12 - woj. małopolskie, dokonać w ramach części przesunięcia kwoty 842 tys. zł poprzez zmniejszenie wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy i zwiększenie wydatków w rozdziale 85314 –
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne;

-7123) w załączniku nr 6, w planie finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w poz. 4.3.3 opisowi pozycji nadać treść: „- na zakończenie robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych w kopalniach siarki Machów, Jeziórko, Grzybów, Piaseczno i Basznia”;
124) w załączniku nr 14 dokonać zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (według załączonego zestawienia), w zakresie:
- zwiększenia stanu środków na początek roku do kwoty 393.341 tys. zł,
- zmniejszenia kosztów do kwoty 2.200.480 tys. zł,
- zmniejszenia stanu środków na koniec roku do kwoty –577.840 tys. zł,
- zmniejszenia średniorocznej liczby zatrudnionych do 3.950 etatów;
126) w załączniku nr 14 w planie finansowym Agencji Rynku Rolnego dokonać następującej zmiany w projekcie planu na rok 2003:
- zwiększyć pozostałe przychody o kwotę 500.000 tys. zł jako wpłatę z Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- zmniejszyć wynik finansowy ujemny o kwotę 500.000 tys. zł;

C – Wnioski mniejszości
3) w części 22 – gospodarka wodna, zmniejszyć wydatki bieżące przeznaczone na Rejonowe Zarządy Gospodarki Wodnej o kwotę 6.400 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej na prace projektowe dotyczące Studium Budowy Zapory
Ciechocinek – Nieszawa;
4) w części 39 – transport, zmniejszyć wydatki majątkowe przeznaczone na autostrady
płatne o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na inwestycję
wieloletnią – rozbudowa i modernizacja portu lotniczego Rzeszów – Jasionka.

