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1. Wprowadzenie 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament BudŜetu i Finansów – w okresie od 2 stycznia 

2007 r. do 4 kwietnia 2007 r. przeprowadziła, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, kontrolę Nr P/06/044 „Wykonanie budŜetu 

państwa w 2006 r. w części 81 – Rezerwa ogólna i części 83 – Rezerwy celowe”. 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania ustawy budŜetowej na rok 20062, 

w tych częściach budŜetu państwa. 

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. i została 

przeprowadzona w Ministerstwie Finansów. 

 

                                                 
1  DzU z 2001 r., nr 85, poz. 937 ze zm. 
2  DzU z 2006 r., nr 35, poz. 244.  
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

Ocena wykonania budŜetu państwa za 2006 r. w części 81 – Rezerwa ogólna – 

pozytywna. 

Ocena wykonania budŜetu państwa za 2006 r. w części 83 – Rezerwy celowe – 

pozytywna. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

Zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli roczne sprawozdania budŜetowe Rb-28 

z wykonania planu wydatków budŜetu państwa dla części 81 i 83 przekazują prawdziwy 

i rzetelny obraz nierozdysponowanych limitów wydatków w 2006 r. z rezerwy ogólnej 

i rezerw celowych. Wynosiły one odpowiednio 5.025,5 tys. zł i 478.324,2 tys. zł (str. 10, 15). 

NajwyŜsza Izba Kontroli nie wniosła uwag do legalności wydawania przez Ministra 

Finansów decyzji w sprawie zmian w budŜecie państwa na 2006 r. z tytułu zwiększenia 

wydatków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych. 

2.2.1. Rezerwa ogólna – część 81   

Wysokość rezerwy ogólnej ustalona w ustawie budŜetowej na rok 2006 r. spełniała 

wymóg, określony w art. 102 ust. 1 ustawy o finansach publicznych3. Rezerwa ogólna 

w kwocie 89.150 tys. zł została rozdysponowana w wysokości 84.124,5 tys. zł, z tego 

na podstawie 9 uchwał Rady Ministrów rozdysponowano 68,0% kwoty ogółem, 

na podstawie 48 zarządzeń Prezesa Rady Ministrów – 25,4% oraz na podstawie 

27 decyzji Ministra Finansów – 6,6% (str. 11).  

Rozdysponowanie wydatków rezerwy ogólnej dokonane zostało przez właściwe 

organy i w kwotach dopuszczalnych, tj. zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych oraz z § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. 

i z § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania 

rezerwą ogólną budŜetu państwa4. Minister Finansów, zgodnie z § 3 rozporządzenia 

                                                 
3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.). 
4 DzU nr 66, poz. 790 ze zm. oraz DzU nr 116, poz. 782 ze zm. 
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z dnia 1 sierpnia 2000 r., przedstawiał Radzie Ministrów informacje o stanie rezerwy 

ogólnej. 

Minister Finansów, realizując dyspozycje zawarte w uchwałach Rady Ministrów, 

zarządzeniach Prezesa Rady Ministrów i decyzjach własnych, dokonał zwiększenia 

limitów wydatków w 44 częściach budŜetowych i 17 działach klasyfikacji budŜetowej. 

NajwyŜsze kwoty przeniesiono do części 42 – Sprawy wewnętrzne i części 44 – 

Zabezpieczenia społeczne (str. 11).   

2.2.2. Rezerwy celowe – część 83  

W projekcie ustawy budŜetowej na 2006 r. zamieszczono 62 tytuły rezerw celowych 

na łączną kwotę 12.585.081 tys. zł. W porównaniu do 2005 r. kwota rezerw celowych 

zawarta w projekcie rządowym zwiększyła się o 1.593.430 tys. zł, tj. o 14,5%. 

Zmniejszyła się liczba rezerw celowych, które nie spełniały wymogów określonych 

w art. 102 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Ustawa budŜetowa na 2006 r. zawierała 98 tytułów rezerw celowych (na rok 2005 – 

75 tytułów), z czego 36 tytułów rezerw (od poz. 66 do poz. 101) wprowadzono 

do ustawy budŜetowej w trakcie prac parlamentarnych. Zwiększanie liczby tytułów 

i wysokości kwot ujętych w rezerwach celowych spowodowało zmniejszenie 

przejrzystości ustawy budŜetowej. Większość tytułów rezerw wprowadzonych 

na etapie prac parlamentarnych przeznaczona była na wydatki, które powinny być 

zaplanowane w odpowiednich częściach budŜetowych, jednak na etapie projektowania 

budŜetu nie zostały zgłoszone przez dysponentów części (str. 13). 

Łączna kwota rezerw celowych, utworzonych w ustawie budŜetowej na 2006 r., 

wyniosła 14.783.022 tys. zł, co stanowiło 6,5% planowanych wydatków budŜetu 

państwa (w 2005 r. – 5,9%). Suma rezerw celowych na wydatki, których szczegółowy 

podział na pozycje klasyfikacji budŜetowej nie moŜe być dokonany w okresie 

opracowywania budŜetu oraz na wydatki ujęte w rezerwach na podstawie postanowień 

innych ustaw, wynosiła 3,6% wydatków budŜetu państwa. Było to zgodne z art. 102 

ust. 3 ustawy o finansach publicznych (str. 13). 

Limit wydatków w części 83, zwiększony w trakcie roku budŜetowego 

do 15.684.453,5 tys. zł, rozdysponowany został w wysokości 15.206.129,3 tys. zł, 

tj. w 97,0%. Łączna kwota rezerw celowych do wykorzystania w 2006 r. była wyŜsza 

o 5,2% niŜ w roku 2005 (str. 15). 
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Zgodnie z art. 154 ust. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów 

w trakcie 2006 r. – po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Finansów Publicznych 

– utworzył 7 nowych tytułów rezerw, zwiększając wydatki w części 83 

o 901.431,5 tys. zł, tj. o 6,1% (str. 14). 

Minister Finansów uzyskał 16 pozytywnych opinii Komisji Finansów Publicznych 

w sprawie zmiany przeznaczenia 14 tytułów rezerw celowych na łączną kwotę 

934.875,5 tys. zł, tj. 6,3% kwoty rezerw zaplanowanych w ustawie budŜetowej, 

z czego rozdysponował środki w kwocie 934.417,6 tys. zł. Było to zgodne 

z uregulowaniami art. 133 ust. 5 ustawy o finansach publicznych (str. 17). 

W 2006 r. Minister Finansów dokonał podziału rezerw celowych zgodnie z art. 133 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych (str. 16). Ponadto Minister Finansów dokonał 

274 korekt w 239 decyzjach wprowadzających zmiany w rozdysponowaniu 38 tytułów 

rezerw. Udział liczby korekt do liczby ogółem wydanych decyzji – przy wyŜszej 

liczbie tytułów rezerw – wzrósł w porównaniu do 2005 r. o 1,3 punktu procentowego 

(str. 16). 

W porównaniu do 2005 r. kwota środków z rezerw celowych, przeniesionych 

do wydatków niewygasających, zmniejszyła się co najmniej o 42,3% (str. 16). 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Na pozytywną ocenę zasługuje ograniczanie przez Ministra Finansów liczby 

i wysokości rezerw celowych. W 2006 r. do rezerw celowych wprowadzono jednak, 

w tym szczególnie na etapie prac parlamentarnych, duŜą liczbę zadań, które – zgodnie 

z ustawą o finansach publicznych – powinny być ujęte w odpowiednich częściach 

budŜetowych. Ponadto w 2006 r. nie zmniejszyła się liczba korekt wprowadzających zmiany 

w rozdysponowaniu rezerw. 

Biorąc powyŜsze pod uwagę, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskowała o przestrzeganie 

zasad tworzenia rezerw celowych oraz bardziej wnikliwe weryfikowanie wniosków 

dysponentów o uruchomienie środków z rezerw. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 

ekonomicznych i organizacyjnych 

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w budŜecie państwa tworzy 

się rezerwę ogólną, nie wyŜszą niŜ 0,2% wydatków, którą na podstawie art. 103 ust. 2 pkt 1 

ujmuje się w odrębnej części budŜetu państwa. Według art. 134 ust. 3 ustawy, rezerwa ogólna 

nie moŜe być przeznaczona na zwiększenie wydatków, które w wyniku przeniesień, 

dokonanych na podstawie art. 148, zostały uprzednio zmniejszone. 

Dysponentem rezerwy ogólnej jest Rada Ministrów, która moŜe upowaŜnić, w drodze 

rozporządzenia, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów do dysponowania rezerwą 

do wysokości określonych kwot (art. 134 ust. 1 i 2). W związku z tym, zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. oraz rozporządzeniem z dnia 

28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budŜetu państwa5, Prezes Rady 

Ministrów na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budŜetowej moŜe 

jednorazowo zwiększyć z rezerwy ogólnej budŜetu państwa wydatki odpowiednich części 

o kwotę 1.000 tys. zł, natomiast Minister Finansów o kwotę do 750 tys. zł. 

Zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w budŜecie państwa mogą 

być tworzone rezerwy celowe: 

− na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budŜetowej nie moŜe 

być dokonany w okresie opracowywania budŜetu (pkt 1), 

− na wydatki, których realizacja uwarunkowana jest zaciągnięciem kredytu 

w międzynarodowej instytucji finansowej (pkt 2), 

− na wydatki związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej (pkt 3), 

− gdy odrębne ustawy tak stanowią (pkt 4). 

Suma rezerw celowych, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 1 i 4, nie moŜe przekroczyć 5% 

wydatków budŜetu państwa. 

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podziału rezerw celowych 

dokonuje, z zastrzeŜeniem ust. 2, Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi 

                                                 
5  DzU nr 66, poz. 790 ze zm. oraz DzU nr 116, poz. 782 ze zm. 
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ministrami lub innymi dysponentami części budŜetowych, nie później niŜ do dnia 

15 października, z wyjątkiem rezerw, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych oraz rezerw przeznaczonych na finansowanie zobowiązań Skarbu 

Państwa. Podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia, 

wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach 

budŜetowych, dokonuje Rada Ministrów (art. 133 ust. 2). 

Rezerwy mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, a Minister 

Finansów moŜe jednak – po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej 

do spraw budŜetu – dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (art. 133 ust. 3 i 5 ustawy 

o finansach publicznych). 

 Minister Finansów, po uzyskaniu  pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej 

do spraw budŜetu, moŜe utworzyć nową rezerwę celową, przenieść do niej zablokowane 

kwoty wydatków i przeznaczyć ją na sfinansowane zobowiązań Skarbu Państwa lub na cele 

osobno wskazane w ustawie budŜetowej (art. 154 ust. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych). 

 Po zwiększeniu planu wydatków w części budŜetowej, która otrzymała środki 

z rezerw budŜetowych, odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie spoczywa 

na kierowniku jednostki, dla której uruchomiono określoną kwotę z rezerw. 

3.2. Ewidencja księgowa i sprawozdawczość budŜetowa 

Ewidencja rozdysponowania limitów wydatków w części 81 i części 83 prowadzona 

była w sposób pozwalający na prawidłowe i rzetelne sporządzanie miesięcznych i rocznych 

sprawozdań budŜetowych Rb-28 – z wykonania planu wydatków budŜetu państwa. 

Pominięcie wymogów ewidencji księgowej, określonych w ustawie z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości6, uzasadnia – przy rozdysponowaniu środków z rezerw – brak 

występowania operacji gospodarczych w rozumieniu przepisów tej ustawy. Przeniesienie 

planowanych wydatków z części 81 i 83 do planu określonego dysponenta skutkowało 

moŜliwością dokonania wydatku przez tego dysponenta i dopiero taki wydatek był operacją 

gospodarczą. Stosowany program komputerowy umoŜliwiał dokonywanie bieŜących 

odczytów: 

– rozdysponowanych kwot w układzie podziałek klasyfikacji budŜetowej, 

– kwot pozostających do rozdysponowania. 

                                                 
6 DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm. 
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Prowadzona ewidencja umoŜliwiała prawidłowe sporządzanie rocznych sprawozdań 

budŜetowych Rb-28 – z wykonania planu wydatków budŜetu państwa dla części 81 i 83. 

3.3. Analiza wykonania budŜetu  

3.3.1. Część 81 – Rezerwa ogólna 

W art. 26 ustawy budŜetowej na rok 2006 ustalono ogólną rezerwę budŜetową 

w kwocie 89.150 tys. zł, czyli 0,04% planowanej kwoty wydatków budŜetu państwa ogółem 

(analogicznie jak w roku 2005 r.). Wydatki te zaplanowano w części 81, dziale 758 – RóŜne 

rozliczenia, rozdziale 75817 – Ogólna rezerwa budŜetowa Rady Ministrów. Wysokość 

rezerwy ogólnej na 2006 r., w porównaniu do kwoty zaplanowanej na 2005 r., była niŜsza 

o 4,1%, a jej rozdysponowanie było niŜsze o 4,6%. 

Na postawie uchwał Rady Ministrów, zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz decyzji 

własnych Ministra Finansów, wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzeń Rady 

Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budŜetu państwa z dnia 1 sierpnia 2000 r. 

oraz z dnia 28 czerwca 2006 r., przyznano dysponentom części budŜetowych środki z rezerwy 

ogólnej w wysokości 86.578,7 tys. zł. 

Minister Finansów rozdysponował z rezerwy ogólnej środki w łącznej wysokości 

84.124,5 tys. zł, tj. 94,9% kwoty zaplanowanej w ustawie budŜetowej. Nierozdysponowana 

rezerwa wyniosła 5.025,5 tys. zł. 

Pomiędzy kwotą środków przyznaną dysponentom, a rozdysponowaną w ramach 

rezerwy ogólnej przez Ministra Finansów wystąpiła róŜnica w wysokości 2.454,2 tys. zł. 

W jednym przypadku Minister Finansów, na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, 

które następnie zostało uchylone, rozdysponował środki w kwocie 320,0 tys. zł. Uchylenie 

zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w ostatnim dniu roboczym 2006 r. uniemoŜliwiło dalsze 

postępowanie w tej sprawie. W 7 przypadkach Minister Finansów rozdysponował mniej 

środków, niŜ zostało przyznane, tj. łącznie o 2.774,2 tys. zł. Dwóch dysponentów części 

(Wojewoda Śląski oraz Wojewoda Pomorski) w ogóle nie wystąpiło do Ministra Finansów 

o przeniesienie środków przyznanych z rezerwy ogólnej, dwóch dysponentów (Minister 

Finansów oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) wnioskowało o kwotę niŜszą 

niŜ przyznana. W pozostałych trzech przypadkach Minister Finansów, na wniosek 
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dysponentów części skorygował swoje decyzje do wysokości faktycznie poniesionych 

wydatków. 

Wydatki z rezerwy ogólnej zostały przez Ministra Finansów przeniesione 

do wykorzystania przez dysponentów części budŜetowych na podstawie:  

− 9 uchwał Rady Ministrów, w wysokości – 57.177,5 tys. zł, tj. 68,0% kwoty ogółem, 

− 48 zarządzeń Prezesa Rady Ministrów – 21.420,0 tys. zł, tj. 25,4%, 

− 27 decyzji Ministra Finansów – 5.527,0 tys. zł, tj. 6,6%. 

Przeznaczenie środków rozdysponowanych z rezerwy ogólnej przedstawiono w załączniku 

nr 1 do Informacji. 

Minister Finansów, realizując powyŜsze dyspozycje oraz korzystając z upowaŜnienia, 

udzielonego przez Radę Ministrów, rozdysponował limity wydatków w kwotach 

dopuszczalnych, tj. zgodnie z §1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 

2000 r. i rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną 

budŜetu państwa, podejmując w okresie od 3 lutego do 29 grudnia 2006 r. 137 decyzji 

w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej do 44 części budŜetowych (w tym 

do 16 województw oraz SKO w Zielonej Górze). 

NajwyŜsze kwoty rezerwy ogólnej przeniesiono do następujących części budŜetu 

państwa: 

42 – Sprawy wewnętrzne 20.151,5 tys. zł, 

44 – Zabezpieczenie społeczne 10.973,5 tys. zł, 

16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów     5.775,0 tys. zł, 

85/14 – Województwo mazowieckie 4.735,0 tys. zł, 

85/24 – Województwo śląskie 4.733,0 tys. zł. 

W wyniku przeniesień z rezerwy ogólnej dokonano zwiększenia wydatków 

w 17 działach, w tym w działach: 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 19.899,7 tys. zł, 

852 – Pomoc społeczna   19.892,5 tys. zł, 

750 – Administracja publiczna 14.872,5 tys. zł, 

851 – Ochrona zdrowia 5.949,8 tys. zł, 

600 – Transport i łączność 4.927,1 tys. zł. 
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Decyzje Ministra Finansów w sprawie zmian w budŜecie państwa na 2006 r. z tytułu 

zwiększenia wydatków z rezerwy ogólnej wydawane były bez zbędnej zwłoki i zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Minister Finansów, zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2000 r., 

przedstawiał Radzie Ministrów do 10 dnia kaŜdego miesiąca, informację o stanie rezerwy 

ogólnej7. 

Spośród 137 decyzji Ministra Finansów, szczegółowo zbadano 30, tj. 21,9%, z tego: 

7 decyzji wydanych na podstawie uchwał Rady Ministrów, 16 decyzji wydanych 

na podstawie zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz 7 wydanych na podstawie 

upowaŜnienia Rady Ministrów dla Ministra Finansów. Decyzje Ministra Finansów podjęte 

na podstawie upowaŜnienia Rady Ministrów, wynikającego z § 1 ust. 2 powołanego 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. i rozporządzenia z dnia 28 czerwca 

2006 r., zostały wydane zgodnie z wnioskami dysponentów, w terminach umoŜliwiających 

realizację wydatków w roku budŜetowym 2006. JednakŜe w jednym przypadku stwierdzono, 

Ŝe decyzja (z dnia 19 czerwca 2006 r., zwiększająca plan wydatków w części 64 – Główny 

Urząd Miar) wydana została po upływie ponad 2,5 miesiąca od złoŜenia wniosku. Decyzja 

ta została uchylona w dniu 19 października 2006 r. Wniosek o uchylenie decyzji Prezes GUM 

uzasadnił tym, Ŝe rozpoczęcie przez GUM procedury przetargowej – po otrzymaniu decyzji – 

w drugiej połowie 2006 r., trudna sytuacja na rynku prac budowlanych, szczególnie 

w zakresie robót na obiektach zabytkowych oraz uwarunkowania techniczne spowodowały, 

Ŝe zakończenie prac byłoby moŜliwe najwcześniej pod koniec sierpnia 2007 r. 

Środki otrzymane przez dysponentów części budŜetowych z rezerwy ogólnej 

nie zostały w pełni wykorzystane. W przypadku decyzji Ministra Finansów wydanej 

na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 227/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., Wojewoda 

Warmińsko-Mazurski nie wykorzystał środków w kwocie ponad 200 tys. zł, przeznaczonych 

na dofinansowanie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach. Ponadto co najmniej 

945,9 tys. zł otrzymanych z rezerwy ogólnej przeniesiono do wydatków budŜetu państwa, 

które nie wygasają z upływem roku budŜetowego. Postąpiono tak m.in. ze środkami 

przyznanymi na adaptację pomieszczeń KSAP oddanych do dyspozycji Europejskiego 

Instytutu Administracji Publicznej (cz. 16 – Kancelaria Rady Ministrów – 745,9 tys. zł) 

                                                 
7  Od dnia 1 lipca 2006 r., w związku z uchyleniem powołanego rozporządzenia Rady Ministrów, Minister 

Finansów nie miał obowiązku przedstawiania Radzie Ministrów miesięcznych informacji o stanie rezerwy 
ogólnej 
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oraz środkami na odbudowę budynku mieszkalnego, zniszczonego w wyniku poŜaru 

(cz. 85/06 – Województwo lubelskie – 40,0 tys. zł).  

3.3.2. Część 83 – Rezerwy celowe 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 ustalano wydatki w części 83 (w poz. 4 – 101) 

w wysokości 14.783.022 tys. zł, co stanowiło 6,5% planowanych wydatków budŜetu państwa 

(w 2005 r. – odpowiednio 5,9%). Wydatki te zaplanowano w dziale 758 – RóŜne rozliczenia, 

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. 

Łączna kwota utworzonych w ustawie budŜetowej na rok 2006 r. rezerw celowych 

na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budŜetowej nie moŜe być 

dokonany w okresie opracowywania budŜetu oraz na wydatki ujęte w rezerwach na podstawie 

postanowień innych ustaw wyniosła 8.034.551 tys. zł, co stanowiło 3,6% wydatków budŜetu 

państwa (225.828.675 tys. zł). Było to zgodne z art. 102 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych, który stanowi, Ŝe suma tych rezerw nie moŜe przekroczyć 5% wydatków 

budŜetu państwa. Na wydatki, których realizacja uwarunkowana była zaciągnięciem kredytu 

w międzynarodowej instytucji finansowej oraz na wydatki związane z realizacją Wspólnej 

Polityki Rolnej, a takŜe programów i projektów realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej zaplanowano wydatki z rezerw w łącznej 

wysokości 6.748.471 tys. zł. 

Ustawa budŜetowa na rok 2006 zawierała 98 tytułów rezerw celowych (na rok 2005 – 

75 tytułów), w tym 36 tytułów rezerw (od poz. 66 do poz. 101) wprowadzonych na wniosek 

posłów. Jedna rezerwa została w czasie prac parlamentarnych nad projektem ustawy 

budŜetowej wykreślona, a w to miejsce wprowadzono nowy tytuł pn. „Implementacja 

polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju” (poz. 55). 

Projekt ustawy budŜetowej na rok 2006 r. w części 83 zawierał 62 tytuły rezerw w łącznej 

wysokości 12.585.081 tys. zł (na rok 2005 – 67 tytułów na kwotę 10.991.651 tys. zł). Kwota 

rezerw celowych, zawarta w projekcie ustawy budŜetowej na 2006 r. była o 1.593.430 tys. zł, 

tj. o 14,5%, wyŜsza niŜ w projekcie budŜetu państwa na 2005 r., natomiast udział rezerw 

celowych w wydatkach budŜetu państwa wzrósł o 0,3 punktu procentowego. 

Wydatki zaplanowane w 33 rezerwach celowych (spośród 36 wprowadzonych w trakcie prac 

parlamentarnych) zostały przeniesione w przypadku kaŜdej z tych rezerw tylko do jednej 

części budŜetowej. Do części 39 – Transport przeniesiono wydatki aŜ 17 rezerw. 
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Większość z tytułów rezerw utworzonych w ustawie budŜetowej na rok 2006 na etapie prac 

parlamentarnych – w ocenie NIK – przeznaczona była na wydatki, które powinny być 

zaplanowane w odpowiednich częściach budŜetowych, jednak w trakcie projektowania 

budŜetu nie zostały zgłoszone przez dysponentów odpowiednich części budŜetowych. 

W rezerwach zostały zaplanowane m.in. tytuły:  

– poz. 71 „Środki na sfinansowanie rent sportowych dla uczestników Paraolimpiad – 

olimpijczyków niepełnosprawnych” (1.300 tys. zł), 

– poz. 85 „Likwidacja wysypiska odpadów Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" 

(4.000 tys. zł). 

Na etapie konstruowania projektu ustawy budŜetowej na 2006 r. nie istniała ustawowa 

podstawa prawna do przekazywania rent sportowych dla uczestników Paraolimpiad. 

Podstawę taką uzyskano dopiero po nowelizacji ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 

fizycznej, uchwalonej 8 września 2006 r.8, obowiązującej od dnia 6 grudnia 2006 r. Z rezerwy 

tej wykorzystano (w części 25 – Kultura fizyczna i sport) 103 tys. zł, czyli 7,9% planowanej 

kwoty. 

Rezerwę na likwidację wysypiska w Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w całości 

rozdysponowano na inne cele. Ustawa umoŜliwiająca przekazanie dotacji zgodnie 

z ustalonym przeznaczeniem rezerwy9 została uchwalona dopiero w IV kwartale 2006 r. 

Wprowadzenie rezerwy pn. „Sfinansowanie prac przygotowawczych pod budowę drogi 

ekspresowej S-8 na odcinku Łódź-Sieradz przez Pabianice-Łask-Zduńską Wolę” (poz. 73) 

nie zostało poprzedzone analizą faktycznych potrzeb dysponenta części 39 – Transport, gdyŜ 

zadanie nie było przygotowane do realizacji. Minister Finansów na wniosek Ministra 

Transportu i Budownictwa dokonał zmiany przeznaczenia rezerwy, a zaplanowane środki 

w kwocie 10.000 tys. zł w całości zostały rozdysponowane na inne cele.  

W trakcie 2006 r., po uzyskaniu opinii Komisji Finansów Publicznych, Minister 

Finansów utworzył 7 nowych rezerw celowych (od poz. 102 do poz. 108) na łączną kwotę 

1.480.007,4 tys. zł, wykorzystując na ten cel zablokowane wydatki: 

– z poz.: 4, 12, 49, 61, 63 rezerw celowych w kwocie 578.575,9 tys. zł,  

– z innych 16 części budŜetowych w kwocie 901.431,5 tys. zł. 

                                                 
8  Ogłoszonej w DzU nr 208, poz. 1531 z dnia 21 listopada 2006 r. 
9  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady 

Chemiczne "Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach DzU nr 202, poz. 1482. 
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W wyniku tych zmian, planowane wydatki w części 83 zostały zwiększone 

o 901.431,5 tys. zł, tj. o 6,1% do wysokości 15.684.453,5 tys. zł. Utworzenie w 2006 r. przez 

Ministra Finansów nowych rezerw celowych nastąpiło zgodnie z przepisami art. 154 ust. 6 i 8 

ustawy o finansach publicznych. Rezerwy zostały przeznaczone na sfinansowanie 

zobowiązań Skarbu Państwa i na cele osobno wskazane w ustawie budŜetowej na 2006 r. 

Środki z nowoutworzonych rezerw zostały rozdysponowane przez Ministra Finansów 

590 decyzjami na łączną kwotę 1.479.454,3 tys. zł (w 2005 r. – 694 decyzje na kwotę 

3.009.486,8 tys. zł) i zwiększyły limity wydatków 51 części budŜetowych, w tym 

16 budŜetów wojewodów (123.140,0 tys. zł) i 22 budŜetów SKO (317,4 tys. zł). 

Nierozdysponowana kwota 553,1 tys. zł (0,04%) wystąpiła w 3 tytułach rezerw celowych, 

tj. w poz. 102, poz. 107 i poz. 108. 

Rozdysponowanie rezerw celowych w 2006 r. (łącznie z nowoutworzonymi) wyniosło 

15.206.129,3 tys. zł, co stanowiło 97,0% planowanych wydatków po zmianach. Z rezerw 

celowych zwiększono wydatki w 128 częściach budŜetowych, w tym w częściach: 

33 – Rozwój wsi      –   3.698.264,3 tys. zł, tj. 24,3% rozdysponowanego limitu wydatków, 

39 – Transport          –     1.462.731,7 tys. zł, tj. 9,6% rozdysponowanego limitu wydatków, 

73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych  –   1.182.302,0 tys. zł, tj. 7,8% rozdysponowanego 

limitu wydatków, 

29 – Obrona narodowa   –  653.589,2 tys. zł, tj. 4,3% rozdysponowanego limitu wydatków, 

20 – Gospodarka     –    609.041,9 tys. zł, tj. 4,0% rozdysponowanego limitu wydatków. 

W wyniku przeniesień z części 83 zwiększono wydatki w 32 działach klasyfikacji 

budŜetowej, w tym w działach: 

010 – Rolnictwo i łowiectwo              -   o 4.585.052,2 tys. zł, 

600 –Transport i łączność              -   o 2.158.349,1 tys. zł, 

852 – Pomoc społeczna              -   o 1.692.113,1 tys. zł, 

753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne           -   o 1.108.100,0 tys. zł, 

150 – Przetwórstwo przemysłowe             -   o    721.285,8 tys. zł. 

Nierozdysponowana kwota rezerw wyniosła 478.324,2 tys. zł, tj. 3,0% planowanych 

wydatków po zmianach. Nie wykorzystano w całości 31 pozycji rezerw celowych (w 2005 r. 

– 41 pozycji), w tym: 

- poz. 10 „Wydatki na integrację europejską …” – 214.974,1 tys. zł, tj. 4,6% limitu, 

- poz. 5 „Kredyty na infrastrukturę drogową i portową” – 189.968,8 tys. zł, tj. 12,3% limitu,  
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- poz. 11 „Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju 

regionalnego…” – 20.580,8 tys. zł, tj. 1,7% limitu,  

- poz. 31 „Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania …”– 11.011,8 tys. zł, 

tj. 37,6% limitu,  

- poz. 6 „Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich”– 8.500,0 tys. zł, 

tj. 100% limitu.  

Przyczyną nierozdysponowania części rezerw był przede wszystkim brak wniosków 

dysponentów w sprawie podziału środków zaplanowanych w tych pozycjach.  

Wykaz tytułów rezerw celowych (łącznie z nowoutworzonymi) oraz ich rozdysponowanie 

przedstawiono w załączniku nr 2 do Informacji. 

Podział rezerw celowych przez Ministra Finansów  w 2006 r. nastąpił w terminach 

określonych w art. 133 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. do dnia 15 października 

2006 r. z wyjątkiem rezerw, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy oraz rezerw 

przeznaczonych na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa. 

Decyzje Ministra Finansów w sprawie zmian w budŜecie państwa na 2006 r. z tytułu 

zwiększenia wydatków z rezerw celowych wydawane były bez zbędnej zwłoki i zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Ponadto w trakcie 2006 r. Minister Finansów dokonał 274 korekt w 239 decyzjach 

wprowadzających zmiany w rozdysponowaniu 38 tytułów rezerw. Udział liczby korekt 

do liczby ogółem wydanych decyzji, w porównaniu do 2005 r. wzrósł o 1,3 punktu 

procentowego. Spowodowane to było m.in. niewłaściwym rozpoznaniem przez dysponentów 

sposobu finansowania zadań w momencie wnioskowania o przeniesienie limitu wydatków 

i dotyczyło wydatków na integrację europejską (poz. 10), dotacje celowe na zadania z zakresu 

pomocy społecznej (poz. 41), dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego 

(poz. 45) oraz budowę systemu ratownictwa medycznego (poz. 98). Poza tym na liczbę korekt 

wpływ miały błędne dane (np. nazwa zadania, klasyfikacja budŜetowa) lub odmienne 

od faktycznego zapotrzebowania kwoty, zawarte we wnioskach o uruchomienie środków 

w ramach danej rezerwy. Liczba i kwota korekt wskazują na konieczność lepszego 

rozpoznania przez Ministerstwo Finansów potrzeb dysponentów części budŜetowych. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia doprowadzenie przez Ministra Finansów 

do obniŜenia poziomu środków z rezerw celowych w wykazie wydatków budŜetu państwa, 

które w 2006 r. nie wygasły z upływem roku budŜetowego. Ministerstwo Finansów, 

w listopadzie 2006 r., dokonało szczegółowej analizy wniosków dysponentów o ujęcie 
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środków w wykazie wydatków niewygasających. Dysponenci zostali zobowiązani 

do przedstawienia Ministrowi Finansów szczegółowego uzasadnienia niewykorzystanych 

środków z rezerw. Nadesłane wyjaśnienia zostały przeanalizowane i wykorzystane 

do opracowania projektu rozporządzenia w sprawie wydatków budŜetu państwa, które 

w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budŜetowego. W porównaniu do roku 2005 kwota 

środków z rezerw celowych, przeniesionych do wydatków niewygasających, zmniejszyła się 

co najmniej o 42,3%, tj. z 395,9 mln zł do 228,5 mln zł. W całości przeniesione zostały 

do wydatków niewygasających na 2007 r. środki z:  

– poz. 83 „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu 

Zdroju” w kwocie 10 mln zł, 

– poz. 94 „Środki na rozbudowę portu lotniczego w Kielcach” w kwocie 3 mln zł.  

Do wydatków niewygasających przeniesiono takŜe 10,2 mln zł z 11,1 mln zł planowanych 

w poz. 10 rezerw celowych na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń rentgenowskich – 

podprojekt 2.1 w ramach Projektu Phare 2001PL0102.07”. 

Zmiany przeznaczenia rezerw celowych 

W 2006 r. Komisja Finansów Publicznych – na wnioski Ministra Finansów, 

uzasadnione potrzebami dysponentów części – wydała 16 pozytywnych opinii w sprawie 

zmiany przeznaczenia kwot poszczególnych tytułów rezerw celowych na łączną kwotę 

934.875,5 tys. zł. W porównaniu do 2005 r., obniŜeniu uległa liczba tytułów rezerw objętych 

zmianą przeznaczenia. 

Minister Finansów dokonał, zgodnie z art. 133 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, zmiany 

przeznaczenia 14 pozycji rezerw (poz. 11, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 31,39, 46, 64, 73, 85), 

podczas gdy w 2005 r. zmieniono przeznaczenie 21 rezerw. Zmiany przeznaczenia rezerw 

umoŜliwiły przeniesienie wydatków w łącznej kwocie 934.417,6 tys. zł (w 2005 r. – 

1.038.818,8 tys. zł), m.in. na następujące zadania: 

−  współfinansowanie  krajowych płatności obszarowych za rok 2006 w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej, rozpoczynających się w grudniu 2006 r., na łączną kwotę 208.567 tys. zł, 

− pomoc społeczną – 260.000 tys. zł, w tym na wypłaty jednorazowych zasiłków celowych 

rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą (230.000 tys. zł), 

− uzupełnienie dotacji celowych na realizację przez samorządy województw zadań 

z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o słuŜbie zastępczej – 

350 tys. zł. 

Największe wartościowo zmiany nastąpiły w następujących rezerwach celowych: 
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− poz. 11 –  208.567,0 tys. zł, tj. 17,3% zaplanowanej kwoty rezerwy, 

− poz. 12  – 482.074,0 tys. zł, tj. 33,7% zaplanowanej kwoty rezerwy, 

− poz. 24  – 38.531,0 tys. zł, tj. 35,8% zaplanowanej kwoty rezerwy. 

3.4. Inne ustalenia kontroli 

Po kontroli wykonania budŜetu państwa za 2005 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, w celu 

ograniczenia rezerw celowych, wnioskowała o opracowanie zasad zgłaszania i analizy zadań 

przed ujęciem ich w części 83. W odpowiedzi, Minister Finansów poinformował, Ŝe przy 

przygotowywaniu projektu ustawy budŜetowej na rok 2007 zostanie podjęta przez 

Ministerstwo próba określenia zasad kwalifikowania wydatków do ujęcia ich w rezerwach 

celowych, a zasady te zostaną przekazane dysponentom części budŜetowych łącznie 

z limitami wydatków.  

 Kontrola wykazała, Ŝe na etapie planowania budŜetu państwa na rok 2007, w pismach 

przekazujących dysponentom części budŜetowych wstępne limity wydatków, Minister 

Finansów zalecił ograniczenie rezerw celowych oraz włączenie wydatków z rezerw 

do właściwych części budŜetowych. W wyniku tych działań w wydatkach poszczególnych 

części budŜetowych zostały ujęte m.in. wydatki na pracownie internetowe w szkołach oraz 

zakup autobusów szkolnych, tworzenie i funkcjonowanie publicznych uczelni zawodowych, 

dopłaty do Funduszu PoŜyczek i Kredytów Studenckich, dopłaty wyrównawcze 

do kontraktów na statki, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób 

nieubezpieczonych przekazywane w formie dotacji celowej NFZ i gminom, świadczenia 

pienięŜne dla byłych medalistów igrzysk paraolimpijskich oraz środki na realizację 

Rządowego Programu Wieloletniego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. 

Włączono takŜe do części budŜetowych wszystkie moŜliwe wydatki, które w latach 

ubiegłych planowane były w ramach kwot rezerw celowych, m.in. w zakresie pomocy dla 

cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy, pokrycia wydatków na realizację 

programu wieloletniego „WyposaŜenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty 

wielozadaniowe”, zapewnienia środków na odbycie staŜu podyplomowego lekarzy, lekarzy 

dentystów, pielęgniarek i połoŜnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Kontrolę wykonania budŜetu państwa w 2006 r. przeprowadzono, podobnie 

jak w latach ubiegłych, w dwóch płaszczyznach: 

- poprawności i kompletności ewidencji rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw 

celowych oraz prawidłowości i rzetelności sprawozdań budŜetowych, 

- prawidłowości wykonania budŜetu państwa. 

Kontrola rzetelności ewidencji rozdysponowania limitów wydatków rezerw 

i sprawozdawczości budŜetowej miała ustalić, czy i jakim stopniu dane zawarte w ewidencji 

Ministerstwa Finansów były zgodne z faktycznym przebiegiem procesów rozdysponowania 

środków publicznych oraz czy informacje zawarte w sprawozdawczości budŜetowej były 

zgodne z rzeczywistym przebiegiem wykonania ustawy budŜetowej oraz z danymi zawartymi 

w tej ewidencji. 

Kontrola wykonania budŜetu państwa miała ustalić celowość tworzenia i rozdysponowania 

rezerw. 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu 

kontroli 

Protokół kontroli został podpisany w dniu 4 kwietnia 2007 r.  

 NajwyŜsza Izba Kontroli skierowała w dniu 16 kwietnia 2007 r. do Ministra Finansów 

wystąpienie pokontrolne, w którym dokonano pozytywnej oceny kontrolowanej działalności 

w zakresie cz. 81 – Rezerwa ogólna i w zakresie części 83 – Rezerwy celowe oraz 

przedstawiono uwagi i wniosek pokontrolny. 

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2007 r. Minister Finansów poinformował, 

Ŝe podejmowane dotychczas przez Ministerstwo Finansów działania, realizowane poprzez: 

– ograniczenie rezerw celowych, których wydatki na etapie tworzenia budŜetu są moŜliwe 

do przewidzenia w odpowiednich częściach budŜetowych, 

– ustalenie i analizę przyczyn niewykorzystania rezerw celowych, 

– analizę zgłaszanych przez dysponentów środków pochodzących z rezerw celowych jako 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego, 

– wnikliwe weryfikowanie wniosków dysponentów o uruchomienie środków z rezerw 

celowych  

będą kontynuowane. Zobowiązał się do wykorzystania uwag oraz realizacji wniosku 

zawartego w wystąpieniu pokontrolnym. 
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załącznik nr 1 

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2006 r. 

Przeznaczenie środków 
Część 

Uchwały Rady Ministrów 
Kwota 
(tys. zł) 

16 – Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów  

Zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 r. 4.981,0 

19 – BudŜet, finanse 
publiczne i instytucje 
finansowe 

Zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 r.  48,03 

20 – Gospodarka 
Obsługa prawna sporu inwestycyjnego pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Cargill Incorporated z siedzibą w Minneapolis 

3.000,0 

22 – Gospodarka wodna Dofinansowanie zimowej osłony przeciwpowodziowej (lodołamanie) w 2006 r. 1.340,0 

32 – Rolnictwo 

Uczestnictwo izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych 
oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników organizacjach rolniczych 
reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji 
Unii Europejskiej 

3.000,0 

39 – Transport Zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 r. 600,0 

42 – Sprawy wewnętrzne 
Zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 r. –
10.931,8 tys. zł, wypłata naleŜności i świadczeń dla funkcjonariuszy Policji 
zwalnianych ze słuŜby - 7.990,0 tys. zł 

18.921,8 

44 – Zabezpieczenie 
społeczne 

Realizacja zadań z pomocy społecznej w zakresie zaspokojenia potrzeb osób 
bezdomnych w okresie zimy 2006/2007 

10.000,0 

57 – Agencja 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 r. 210,0 

85/04 – Województwo 
kujawsko – pomorskie 

Realizacja zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej 550,0 

85/06 – Województwo 
lubelskie  

Realizacja zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej 41,3 

85/12 – Województwo 
małopolskie 

Zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 r. –
1.690,0 tys. zł, realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach 
pomocy społecznej – 600,0 tys. zł 

2.290,0 

85/14 – Województwo 
mazowieckie 

Zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 r. 3.421,0 

85/16 – Województwo 
opolskie  

Realizacja zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej 402,6 

85/18 – Województwo 
podkarpackie  

Realizacja zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej 750,0 

85/20 – Województwo 
podlaskie 

Realizacja zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej 61,2 

85/22 – Województwo 
pomorskie  

Realizacja zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej 600,0 

85/24 – Województwo 
śląskie 

Zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 r. – 
831,0 tys. zł, realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach 
pomocy społecznej – 328,0 tys. zł 

1.159,0 

85/26 – Województwo 
świętokrzyskie  

Realizacja zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej 320,0 

85/28 – Województwo 
warmińsko-mazurskie 

Dofinansowanie drogowych przejść granicznych w Bezledach i Grzechotkach, 
realizacja zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej 

1.531,5 

85/30 – Województwo 
wielkopolskie  

Realizacja zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej 850,0 

85/32 Województwo 
zachodniopomorskie 

Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa terminalu pasaŜerskiego 
w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów etap III - Terminal Przylotowy" – 
w części dotyczącej przejścia granicznego – 3.000,0 tys. zł, realizacja zadań 
w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej – 100,0 tys. zł  

3.100,0 
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 Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów  
09 – Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji 

Działalność bieŜąca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2006 r.  1.868,0 

16 – Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

Adaptacja pomieszczeń Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, oddanych 
do dyspozycji Europejskiego Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi 
(ECPFM) będącego przedstawicielstwem Europejskiego Instytutu Administracji 
Publicznej (EIPA) 

794,0 

21 – Gospodarka Morska Funkcjonowanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej w 2006 r. 550,0 

24 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa rodowego 

Dofinansowanie: III Festiwalu Kultury śydowskiej - Warszawa Singera –
100,0 tys. zł, XVI edycji Festiwalu Kultury śydowskiej w Krakowie – 300,0 tys. 
zł, programu "INDEX Pamięci Polaków Zamordowanych i Represjonowanych 
przez Hitlerowców za pomoc śydom" – 100,0 tys. zł, programu "Akademia 
Oświęcimska – 60,0 tys. zł, programu polsko-ukraińskiej wymiany młodzieŜy- 
950,0 tys. zł, organizacja obchodów 30 rocznicy powstania Komitetu Obrony 
Robotników – 300,0 tys. zł, koszty zapobieŜenia katastrofie budowlanej budynku 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – 880,0 tys. zł, 
zakup fortepianów koncertowych marki Steinway & Sons dla Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. L. RóŜyckiego w Kielcach oraz Zespołu Szkół 
Muzycznych w Słupcy – 270,0 tys. zł 

2.960,0 

25 – Kultura fizyczna i 
sport 

Pogrzeb Pana Kazimierza Górskiego Honorowego Prezesa Polskiego Związku 
Piłki NoŜnej – 78,8 tys. zł, zagospodarowanie nowej siedziby Ministerstwa Sportu 
przy ul. Senatorskiej 14 oraz pokrycie zobowiązań z tytułu czynszu za grudzień 
w siedzibie przy ul. Kruczej 24/26 – 339,0 tys. zł, dodatkowe nagrody pienięŜne 
dla siatkarskiej reprezentacji Polski w związku ze zdobyciem srebrnego medalu 
na Mistrzostwach Świata w Japonii – 820,0 tys. zł 

1.237,8 

30 – Oświata i 
Wychowanie 

Program pomocy wybitnie zdolnym uczniom w Polsce, realizowany 
przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci 

300,0 

42 – Sprawy Wewnętrzne 

Kurs szkoleniowy dla Policji w ramach misji EUJUST LEX – 209,7 tys. zł, 
remont generalny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Centralnego 
Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, w związku ze zniszczeniami 
spowodowanymi poŜarem – 700,0 tys. zł, edukacja dzieci (w roku szkolnym 
2006/2007) pracowników Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną 
na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej o innym 
niŜ polskie obywatelstwie – 320,0 tys. zł 

1.229,7 

43 – Wyznania religijne 
oraz mniejszości narodowe 
i etniczne 

Zakup audycji radiowych w języku białoruskim, przeznaczonych dla mniejszości 
narodowych na Podlasiu 

350,0 

44 – Zabezpieczenie 
społeczne 

Zadania z obszaru pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób bezdomnych – 
600,0 tys. zł, pomoc rodzinie Państwa Anny i Ryszarda Szymańskich – 100,0 tys. 
zł, projekt "Rodzice Zastępczy - Miłość Prawdziwa" – 273,5 tys. zł 

973,5 

45 – Sprawy zagraniczne 
Pomoc stypendialna dla trzech studentów z Afganistanu studiujących 
na Politechnice Wrocławskiej – 60,0 tys. zł, sfinansowanie projektu "Brasław" - 
344,2 tys. zł 

404,2 

46 – Zdrowie 
Inwestycja pn. "Modernizacja bloku operacyjnego oraz pomieszczeń 
sąsiadujących, z dostosowaniem warunków technicznych do wymagań sanitarno-
epidemiologicznych" 

950,0 

51 – Urząd SłuŜby 
Cywilnej 

Utworzenie i rozpoczęcie funkcjonowania "Europejskiego Centrum Zarządzania 
Finansami Publicznymi" (ECPFM), będącego przedstawicielstwem Europejskiego 
Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) 

888,3 

60 – WyŜszy Urząd 
Górniczy 

Ekspertyzy w związku z ustalaniem przez WyŜszy Urząd Górniczy przyczyn 
i okoliczności katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie 
Śląskiej 

60,0 

85/02 – Województwo 
dolnośląskie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofach 
na Śląsku 

199,0 

85/04 – Województwo 
kujawsko – pomorskie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 
– 58,0 tys. zł oraz dla rodzin ofiar wypadków górniczych, jakie miały miejsce 
w 2006 r. w Polsce, z wyłączeniem rodzin ofiar wypadku w kopalni "Halemba" 
w dniu 21.11.2006 r., którym pomoc została juŜ udzielona – 41,0 tys. zł, remont 
kapitalny budynku Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku, który uległ 

391,5 
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zniszczeniu w wyniku poŜaru – 292,5 tys. zł, zasiłki celowe  

85/06 – Województwo 
lubelskie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 
–16,0 tys. zł, odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Terespol, który 
uległ zniszczeniu w wyniku poŜaru – 500,0 tys. zł 

516,0 

85/08 – Województwo 
lubuskie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 24,0 

85/10 – Województwo 
łódzkie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku  8,0 

85/12 – Województwo 
małopolskie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 
– 123,0 tys. zł, zabezpieczenie organizacyjno-techniczne wizyty Ojca Świętego 
Benedykta XVI na terenie województwa – 400,0 tys. zł 

523,0 

85/14 –Województwo 
mazowieckie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 
– 42,0 tys. zł, odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Pułtusk, który 
uległ zniszczeniu w wyniku poŜaru – 772,0 tys. zł, pomoc dla osób, które obecnie 
są w trudnej sytuacji materialnej w wyniku wydarzeń, które miały miejsce 
w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku – 500,0 tys. zł 

1.314,0 

85/16 – Województwo 
opolskie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku, 103,0 

85/18 – Województwo 
podkarpackie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 
– 29,0 tys. zł, odsłonięcie pomnika pomordowanych Ukraińców w Pawłokomie – 
141,1 tys. zł 

170,1 

85/22 – Województwo 
pomorskie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 
– 95,0 tys. zł, odbudowę budynku mieszkalnego w miejscowości Śluza, który 
uległ zniszczeniu w wyniku poŜaru – 900,0 tys. zł, program "Pola Bitewnego 
Westerplatte" tj. opracowanie konserwatorskie, prace ogrodnicze i drogowe         
– 583,0 tys. zł 

1.578,0 

85/24 – Województwo 
śląskie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz poszkodowanych w katastrofach na Śląsku, 
w tym rodzin ofiar katastrofy w kopalni „Halemba”- 690,0 tys. zł. 

2.174,0 

85/26 – Województwo 
świętokrzyskie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 
– 35,0 tys. zł, zadanie z obszaru pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób 
bezdomnych przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta "Nasze 
Gospodarstwo" w Skoszenie – 280,0 tys. zł, koszty zadań inwestycyjnych: Domu 
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach – 800,0 tys. zł, Ośrodka Wsparcia Rodziny 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Ostrowca 
Świętokrzyskiego – 30,0 tys. zł, Ośrodka wsparcia tworzonego przy Schronisku 
dla Bezdomnych MęŜczyzn w Kielcach prowadzonego przez Kieleckie Koło 
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Kielcach – 80,0 tys. zł  

1.225,0 

85/28 – Województwo 
warmińsko-mazurskie  

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 35,0 

85/30 – Województwo 
wielkopolskie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 
– 34,0 tys. zł, odbudowę budynku mieszkalnego w miejscowości Bolewice, który 
uległ zniszczeniu w wyniku poŜaru – 38,0 tys. zł, pomoc dla osób będących 
w trudnej sytuacji materialnej w wyniku wydarzeń, które miały miejsce 
w czerwcu 1956 r. w Poznaniu – 500,0 tys. zł 

572,0 

85/32 – Województwo 
zachodniopomorskie 

Zasiłki celowe dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 22,0 

 Decyzje Ministra Finansów  

38 – Szkolnictwo wyŜsze 

Dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na usuwanie awarii 
instalacji w infrastrukturze technicznej, w tym podziemnej, w obiektach Uczelni 
słuŜących działalności dydaktycznej oraz dostosowaniu warunków 
funkcjonowania laboratorium dydaktycznego Wydziału Chemii oraz pływalni 
w Akademickim Ośrodku Sportowym do wymogów wynikających z decyzji 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. 

750,0 

41 – Środowisko 
Likwidacja szkód popowodziowych w Parku Narodowym "Gór Stołowych" 
i w Karkonoskim Parku Narodowym. 

610,0 

49 – Urząd Zamówień 
Publicznych  

Zadanie "Działania informacyjno-edukacyjne w związku z nowelizacją ustawy 
Prawo zamówień publicznych" 

250,0 
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53 – Urząd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów 

Projekt Europejskiego Centrum Konsumenckiego (kontrakt UOKiK z Komisją 
Europejską nr 17.020100/05/424995 z dnia 19.12. 2005r.) – prefinansowanie 
ostatniej transzy środków pochodzących z KE dla jednostki realizującej, 
tj. UOKIK 

219,3 

54 – Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 

Przejmowanie i gromadzenie dokumentacji archiwalnej od stowarzyszeń 
kombatanckich 

249,0 

Regionalne Izby 
Obrachunkowe 

Dodatkowe licencje i oprogramowanie do serwerów otrzymanych z Ministerstwa 
Finansów oraz szkolenie pracowników regionalnych izb obrachunkowych 
w zakresie systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft 
SQL Server 2000.  

202,0 

85/02 – Województwo 
dolnośląskie 

Jednorazowe zasiłki celowe dla rodzin oraz dla poszkodowanych w katastrofie 
na Śląsku – 11,0 tys. zł, usunięcie i wywiezienie nieczystości z obrzeŜy i tafli 
Jeziora Bystrzyckiego połoŜonego na terenie Gminy Walim – 30,0 tys. zł 

41,0 

85/04 – Województwo 
kujawsko-pomorskie 

Jednorazowe zasiłki celowe dla rodzin oraz dla poszkodowanych w katastrofie 
Śląsku. 

9,0 

85/06 – Województwo 
lubelskie 

Przystosowanie budynku Przedszkola Samorządowego do potrzeb Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rykach. 

500,0 

85/08 – Województwo 
lubuskie 

Jednorazowe zasiłki celowe dla rodzin oraz dla poszkodowanych w katastrofie 
na Śląsku 

4,0 

85/10 – Województwo 
łódzkie 

Jednorazowe zasiłki celowe dla rodzin oraz dla poszkodowanych w katastrofie 
na Śląsku – 250,0 tys. zł, zasiłki dla 9 rodzin poszkodowanych wskutek poŜaru , 
jaki miał miejsce 31. X. 2006 r. w miejscowości Ostrowy – 8,5 tys. zł 

258,5 

85/12 – Województwo 
małopolskie 

Jednorazowe zasiłki celowe dla rodzin oraz dla poszkodowanych w katastrofie 
na Śląsku. 

6,0 

85/16 – Województwo 
opolskie 

Jednorazowe zasiłki celowe dla rodzin oraz dla poszkodowanych w katastrofie 
na Śląsku – 6,0 tys. zł, zakup samochodu słuŜbowego dla Wojewody Opolskiego - 
100,0 tys. zł 

106,0 

85/22 – Województwo 
pomorskie 

Zadanie pn. "Międzynarodowe seminarium - Unia Europejska - obszar 
bezpieczeństwa, wolności i prawa". 

80,0 

85/24 – Województwo 
śląskie 

Prace porządkowo-zabezpieczające teren katastrofy budowlanej, jaka miała 
miejsce w dniu 28.01.2006 r. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich  

1.400,0 

85/28 – Województwo 
warmińsko-mazurskie 

Oczyszczanie terenu w gminie Iłowo-Osada z materiałów wybuchowych 
i niebezpiecznych pozostałych z okresu II wojny światowej – 30,0 tys. zł,  
budowę straŜnicy Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczytnie 
– 750,0 tys. zł 

780,0 

85/30 – Województwo 
wielkopolskie 

Jednorazowy zasiłek celowy dla osoby poszkodowanej w katastrofie na Śląsku 1,0 

85/32 – Województwo 
zachodniopomorskie 

Jednorazowy zasiłek celowy dla osoby poszkodowanej w katastrofie na Śląsku 1,0 

86/97 – Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze 
w Zielonej Górze 

Remont pomieszczeń biurowych w nowej siedzibie Kolegium oraz zakup 
wyposaŜenia do sali zgromadzenia ogólnego 

60,2 
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załącznik nr 2 

Wykaz rezerw celowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy budŜetowej na 2006 r. 

oraz utworzonych w trakcie 2006 r. 

Pozycja 
w cz. 83 

Tytuł rezerwy 
Kwota 

rozdysponowana 
(w mln zł) 

4 
Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
Ŝywiołowych 

341,3 

5 Kredyty na infrastrukturę drogową i portową 1 350,8 
6 Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich 0 
7 Kredyty na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego 138,5 

8 

Kredyt na program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji 
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego oraz na zintegrowany program 
łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa i wielkiej syntezy 
chemicznej na terenie woj. małopolskiego 

70,2 

9 Dopłaty do paliwa rolniczego 650,0 

10 

Wydatki na integrację europejską, w tym współfinansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej, funduszy pochodzących z budŜetu UE, w tym inwestycji w infrastrukturę 
kolejową realizowanych przez PKP S.A. i drogi krajowe, realizacji programów z 
Instrumentu Finansowego Schengen oraz pokrycie potrzeb wynikających z róŜnic 
kursowych przy realizacji programów finansowych z UE (w tym 40 mln zł, o 
których mowa w art.51 pkt 2) 

4.452,5 

11 

Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, 
w tym 100 mln zł dotacja dla metra oraz 1 mln zł na rewitalizację zabytków 
Przemyśla oraz 10 mln zł na przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu 
śaglowców ”Tall Ship Races 2007”  

1.188,4 

12 
Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, 
w tym na podwyŜszenie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 
oraz na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

1.018,1 

13 
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników 

29,0 

14 
Dofinansowanie kosztów wdraŜania reformy oświaty oraz zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 

92,0 

15 Stypendia i pomoc materialna dla młodzieŜy wiejskiej 78,6 
16 Tworzenie i funkcjonowanie publicznych uczelni zawodowych 17,9 
17 Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 12,2 
18 Przygotowanie do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012 10,0 
19 Pomoc dla repatriantów 10,1 
20 Pomoc dla społeczności romskiej 5,0 

21 
Pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, którzy wymagają 
wsparcia w związku z ich integracją na terenie Polski oraz dla cudzoziemców 
ubiegających się o status uchodźcy 

22,5 

22 
Realizacja programu wyposaŜania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe, w 
tym podatek od towarów i usług – 427.900 tys. zł  

894,0 

23 Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego 3,0 

24 

Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, w tym: opłata dla Gminy RóŜan z tytułu 
lokalizacji na jej terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych, 
refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów uzasadnionych prac związanych 
z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, środki 
dla samorządowych kolegiów odwoławczych na finansowanie obowiązku 
tzw. przymusu adwokackiego w postępowaniu kasacyjnym 

107,6 

25 
Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych 
zadań dotyczących wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii 
politycznych  

275,8 
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26 
Środki na zapewnienie odbycia staŜu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, 
pielęgniarek i połoŜnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE 

114,3 

27 
Dotacje celowe na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania 
ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego 

4,7 

28 
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu 
inwestycji 

100,0 

29 Program dla Odry 2006 80,7 

30 
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dofinansowanie kosztów realizacji 
zadań Inspekcji Weterynaryjnej 

77,5 

31 
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym skutki 
przechodzące z 2005 r.) 

18,3 

32 
Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla 3.000 urzędników 
słuŜby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2005 r. 

22,1 

33 

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń  
dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a takŜe nagród 
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę  
z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dla 
pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część 
budŜetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób, wraz 
z pochodnymi od wynagrodzeń. 

3,5 

34 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych 29,0 

35 

Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych oraz dofinansowanie 
inwestycji określonych w programie współpracy przygranicznej (w tym 
sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących 
przejść granicznych) 

10,3 

36 Środki na realizację Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia 7,7 

37 
Środki na realizację programu "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja 
terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej 

2,0 

38 
Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych 
z Międzynarodowych Instytucji Finansowych 

5,0 

39 
Wydatki związane z wdroŜeniem Informatycznego Systemu Obsługi BudŜetu 
Państwa 

15,6 

40 
Wpłata na rzecz Partnerstwa w Zakresie Ochrony Środowiska w Obszarze 
Północnym (NDEP) 

0 

41 

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy 
społecznej, w tym na zasiłki z pomocy społecznej, na finansowanie rozwoju sieci 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na finansowanie 
nowo uruchomionych w 2005 r. miejsc w istniejących ośrodkach wsparcia oraz  
na finansowanie utrzymania miejsc w ośrodkach oddanych do uŜytku w 2005 r.,  
na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach 
pomocy społecznej, a takŜe na realizacje zadań wynikających z art. 121 ust.3a 
ustawy o pomocy społecznej.  

239,5 

42 Pracownie internetowe w szkołach oraz zakup autobusów szkolnych 37,0 
43 Wyprawka szkolna 11,0 
44 WdroŜenie systemu tachografów cyfrowych 2,3 
45 Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego 546,1 

46 
Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania" 

350,0 

47 
Środki na wdroŜenie paszportów biometrycznych, w tym w szczególności  
na dostosowanie biur paszportowych do wydawania tych paszportów 

5,5 

48 

Środki na dofinansowanie realizacji sieci ośrodków wsparcia i ośrodków 
interwencji kryzysowej związane m.in. z realizacją zadań wynikających 
z Rządowego Programu "Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi 
oraz z realizacją zadań wynikających  
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

16,0 

49 
Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu 
do internetu na lata 2004-2006 

2,2 
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50 

Środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych 
przekazywane w formie dotacji celowej Narodowemu Funduszowi Zdrowia  
i gminom zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na sfinansowanie 
wynikających z art. 243 pkt 3 przedmiotowej ustawy skutków podwyŜszenia 
podstawy wymiany składki na ubezpieczenie zdrowotne 

25,0 

51 
Środki na realizację Rządowego Programu Wieloletniego "Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich" oraz na przygotowanie do wdroŜenia Programu Operacyjnego 
„Społeczeństwo Obywatelskie” 

30,0 

52 
Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na podstawie zgody na pobyt tolerowany 

0 

53 
Sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników 
Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej 

15,5 

54 Dopłaty do Funduszu PoŜyczek i Kredytów Studenckich 87,0 
55 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie śuław 14,0 

56 
Dopłaty wyrównawcze do kontraktów na statki, Fundusz Kredytu 
Technologicznego i programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji 

188,1 

57 Realizacja sieci Natura 2000 10,0 
58 Środki na wzrost zatrudnienia w SłuŜbie Więziennej 3,7 
59 Środki na informatyzację w MSZ 3,0 
60 Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 7,8 

61 
Koszty utworzenia i funkcjonowania nowych urzędów i jednostek organizacyjnych, 
w tym „Urząd Antykorupcyjny” 

84,1 

62 

Wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym na dofinansowanie Specjalistycznych Studiów Wschodnich 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz implementacja polskiego programu na rzecz 
rozwoju 

81,4 

63 

Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku 
od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody z tytułu realizacji 
dodatkowych zadań własnych gmin uzdrowiskowych związanych z zachowaniem 
funkcji leczniczych uzdrowiska oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: 
rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-
rozwojowego, a takŜe na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej 
na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych sferach ekonomicznych 

24,9 

64 Zakup szczepionki pandemicznej przeciwko wirusowi ptasiej grypy 35,0 
65 Odkwaszanie zbiorów bibliotecznych w Uniwersytecie Jagiellońskim 2,0 
66 Środki na rozbudowę portu lotniczego Łódź - Lublinek 25,0 

67 
Środki na kontynuację rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego Rzeszów -
Jasionka 

16,0 

68 Dofinansowanie modernizacji linii kolejowej Poznań - Kluczbork 20,0 

69 
Wydatki na inwestycje szkolnictwa wyŜszego, w tym 5.000 tys. zł na kontynuację 
budowy Kolegium Europejskiego w Gnieźnie 

20,0 

70 
Środki na autostradę A-4 (odcinek Tarnów - Rzeszów, węzeł wschodni) w kwocie 
15.000 tys. zł oraz na drogę ekspresową  S-19 w kwocie 11.000 tys. zł (odcinek 
Sokołów Młp. - WyŜne) 

26,0 

71 
Środki na sfinansowanie rent sportowych dla uczestników Paraolimpiad - 
olimpijczyków niepełnosprawnych 

0,1 

72 
Wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru 
budowlanego, tj. Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w zakresie 
budowy i utrzymania obiektów budowlanych 

10,0 

73 
Sfinansowanie prac przygotowawczych pod budowę drogi ekspresowej S-8 
na odcinku Łódź - Sieradz przez Pabianice - Łask - Zduńską Wolę 

10,0 

74 
Środki na dofinansowanie ratowania i rekultywacji Jeziora Sławskiego 
na Pojezierzu Lubuskim 

3,0 

75 
Finansowanie prac przygotowawczych i budowlanych drogi krajowej nr 36, 94, 
Wrocław - Lubin 

8,0 

76 
Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odcinku Białystok - 
Katarynka 

5,0 
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77 
Sfinansowanie budowy obwodnicy miasta Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 
(wykup gruntów, prace projektowe, prace archeologiczne) 

11,9 

78 
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych w Pradolinie Wisły w województwie 
kujawsko-pomorskim 

3,0 

79 Modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku 14,0 

80 
Program wieloletni „Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

30,0 

81 Dostosowanie drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej 18,0 

82 
Rozbudowa infrastruktury liniowej w związku z budową Euroterminalu 
w Sławkowie 

10,0 

83 Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 10,0 
84 Dofinansowanie budowy drogi nr 12 Borki Wielkopolskie 4,0 
85 Likwidacja wysypiska odpadów Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" 4,0 

86 
Dofinansowanie budowy obwodnicy zachodniej Poznania w ciągu drogi krajowej  
nr 11 

10,0 

87 
Finansowanie inwestycji - modernizacja Międzynarodowego Przejścia Granicznego 
- dostosowanie Terminalu PasaŜerskiego MPL - im. Jana Pawła II Kraków - Balice  
do przepisów Układu z Schengen 

20,0 

88 
Przebudowa estakady południowej wiaduktu drogowego w Lesznie połoŜonego  
w ciągu drogi krajowej nr 12 

9,0 

89 Środki na realizację rozbudowy portu lotniczego Katowice - Pyrzowice 17,5 

90 
Zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

200,0 

91 Budowa obwodnicy Jarosławia (w ciągu drogi krajowej A-4) 5,0 
92 Budowa drogi krajowej na odcinku Rzeszów - Warszawa przez Kolbuszową 10,0 

93 
Prace przygotowawcze związane z Międzynarodowym Centrum Solidarności  
w Gdańsku 

1,0 

94 Środki na budowę portu lotniczego w Kielcach 3,0 

95 
 Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym wydatki w ramach projektu budowy 
Świątyni Opatrzności BoŜej 

20,0 

96 
Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy pl. Weyssenhoffa w Bydgoszczy 
na Centrum Informatyczne Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego 

2,0 

97  Środki na realizację obwodnicy miasta Lublina 20,0 
98 Budowa systemu ratownictwa medycznego 70,0 

99 
Środki na realizację inwestycji obwodnica miasta Krzepice w ciągu drogi krajowej 
nr 43 

4,0 

100 Dofinansowanie budowy drogi nr 25 Bydgoszcz - Kalisz 6,0 
101 Środki na port lotniczy Olsztyn - Szymany 2,0 

102 
Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego – 
związanych z katastrofą budowlaną w dniu 28 stycznia 2006 r. na Śląsku 

0,5 

103 Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa 38,4 
104 Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa 100,0 
105 Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa 17,0 
106 Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa 48,1 
107 Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa 578,6 
108 Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa  696,9 
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załącznik nr 3 

Kalkulacja ocen końcowych  

Oceny wykonania budŜetu państwa części 81 – Rezerwa ogólna i części 83 – Rezerwy celowe 

dokonano stosując kryteria oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK 

i opublikowanych w Analizie wykonania budŜetu państwa i załoŜeń polityki pienięŜnej 

w 2005 roku. 

Kalkulacja oceny końcowej część 81 – Rezerwa ogólna 

Ocena pozytywna, gdyŜ nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 

Kalkulacja oceny końcowej część 83 – Rezerwy celowe 

Ocena pozytywna, gdyŜ nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 

Sprawozdania budŜetowe zaopiniowano bez zastrzeŜeń. 
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 załącznik nr 4 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Komisja Finansów Publicznych 

6. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

7. Minister Finansów 

8. Minister Sprawiedliwości 

 


