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USTAWA   

z dnia 13 grudnia 2001 r. 

 

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 

 

 

Art. 1. 

W ustawie budżetowej na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 246 
i Nr 85, poz. 926) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) w ust. 2 wyrazy „181.604.087 tys. zł” zastępuje się wyrazami „185.444.665 
tys. zł”, 

b) w ust. 3 wyrazy „29.138.830 tys. zł” zastępuje się wyrazami 
„32.979.408 tys. zł”; 

2) w art. 3 wyrazy „167.491.539 tys. zł” zastępuje się wyrazami 
„124.725.436 tys. zł” oraz wyrazy „138.352.709 tys. zł” zastępuje się wyrazami 
„91.746.028 tys. zł”; 

3) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu państwa na rok 2001”: 

a) tabela „Zestawienie zbiorcze według działów” otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy, 

b) część 35 - „Rynki rolne” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 
do niniejszej ustawy, 

c) część 42 - „Sprawy wewnętrzne” otrzymuje brzmienie określone w załącz-
niku nr 3 do niniejszej ustawy, 

d) część 43 - „Wyznania religijne” otrzymuje brzmienie określone w załączni-
ku nr 4 do niniejszej ustawy, 

e) część 46 - „Zdrowie” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do 
niniejszej ustawy, 

f) część 54 - „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych” 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy, 

g) część 55 - „Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy, 

h) część 57 - „Krajowy Urząd Pracy” otrzymuje brzmienie określone w załącz-
niku nr 8 do niniejszej ustawy, 

i) część 85 - „Budżety Wojewodów ogółem” oraz części od 85/02 do 85/32 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy; 
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4) załącznik nr 4 „Część 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem de-
ficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 10 do niniejszej ustawy; 

5) w załączniku nr 6 „Przychody i wydatki państwowych funduszy celowych na 
2001 r.”: 

a) „Plan finansowy Funduszu Pracy” otrzymuje brzmienie określone w załącz-
niku nr 11 do niniejszej ustawy, 

b) „Plan finansowy Państwowego Funduszu Kombatantów” otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy; 

6) załącznik nr 8 „Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do ni-
niejszej ustawy; 

7) załącznik nr 9 „Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmioto-
we” 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 


