
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 lipca 2018 r. 

Poz. 1426 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 lipca 2018 r. 

w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
(Dz. U. poz. 664) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, bez wydatków na wynagrodzenia, 
między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 
2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe, bez wydatków na wynagrodzenia, określone w ustawie budżeto-
wej na rok 2018, z części 33 – Rozwój wsi, w kwocie 2 000 000 zł, do części 35 – Rynki rolne. 

2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe, bez wydatków na wynagrodzenia, określone w ustawie budżetowej na 
rok 2018, z części 44 – Zabezpieczenie społeczne, w kwocie 41 000 zł, do części 35 – Rynki rolne. 

3. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 

  



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1426 

 
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 lipca 2018 r. (poz. 1426) 
 

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH,  
BEZ WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA 

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Kwota w zł 

zmniejszenie zwiększenie 

1 2 3 4 5 6 7 

33    Rozwój wsi 2 000 000  

 010   Rolnictwo i łowiectwo 2 000 000  

  01027  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa 

2 000 000  

   2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozosta-
łych jednostek sektora finansów publicznych 

2 000 000  

44    Zabezpieczenie społeczne 41 000  

 010   Rolnictwo i łowiectwo 41 000  

  01024  Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa 

41 000  

   2008 Dotacje celowe w ramach programów finan-
sowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), lub 
płatności w ramach budżetu środków europej-
skich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowa-
nych w paragrafie 205 

34 850  

   2009 Dotacje celowe w ramach programów finan-
sowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
lub płatności w ramach budżetu środków euro-
pejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfiko-
wanych w paragrafie 205 

6 150  

35    Rynki rolne  2 041 000 

 010   Rolnictwo i łowiectwo  2 041 000 

  01023  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych 

 2 041 000 

   4000 Grupa wydatków bieżących jednostki  2 000 000 

   4008 Grupa wydatków bieżących jednostki  34 850 

   4009 Grupa wydatków bieżących jednostki  6 150 

 




