Errata
Na stronie 551 przy nazwie paragrafu 60019 pojawił się błąd. Właściwa nazwa to 60019 „Płatne parkowanie”. Ponadto w akcie prawnym zamieszczonym na stronach 575-701 pojawiły się następujące błędy (boldem oznaczone są właściwe brzmiące fragmenty aktu prawnego):
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586 Rozdział 60005 „Autostrady płatne”
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W rozdziale tym ujmuje się wydatki, o których
mowa w art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 470 i 471).
Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Powinno być
Rozdział 60005 „Autostrady płatne”
W rozdziale tym ujmuje się wydatki, o których
mowa w art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 470, z późn. zm.).
Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218,
z późn. zm).
Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za ko- z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
rzystanie ze środowiska”

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218).
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W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z gromadzeniem tych środków oraz wydatki
gmin i powiatów, o których mowa w art. 404
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1396, z późn. zm.).
Paragraf 027 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym”

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z gromadzeniem tych środków oraz wydatki
gmin i powiatów, o których mowa w art. 404
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1219).
Paragraf 027 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym”

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat,
o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).
069 „Wpływy z różnych opłat”

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat,
o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).
069 „Wpływy z różnych opłat”

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

(…)

(…)

– opłatę legalizacyjną, o której mowa w usta- – opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),
ne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),
(…)

(…)
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– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r.
poz. 900, z późn. zm.),
poz. 1325),
– opłaty za wniosek o wszczęcie postępowa- – opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach konnia antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa
centracji przedsiębiorstw, o którym mowa
w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego
w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.),
tów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.),
Paragraf 230 „Wpłaty od jednostek na pań- Paragraf 230 „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy”
stwowy fundusz celowy”
Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz.U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.), wpłaty,
o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 305), oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b–19d i 19g ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499, z późn. zm.).
Paragraf 645 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone
samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”
Paragraf 645 „Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone
samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”
Pozycja 417003 „Dodatkowe wynagrodzenie
za czasowe pełnienie obowiązków służbowych
oraz wykonanie czynności powierzonych”
Pozycja 417004 „Dodatkowe wynagrodzenie
rzeczników dyscyplinarnych”
Pozycja 428007 „Wydatki na dofinansowanie z budżetu państwa zadań wynikających
z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106,
poz. 681, z późn. zm.)
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Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz.U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.), wpłaty,
o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 305), oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b–19d i 19g ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1123).
Paragraf ten jest uchylony od 1.1.2020 r.

Paragraf ten jest uchylony od 1.1.2020 r.

Pozycja ta jest uchylona od 1.1.2020 r.
Pozycja ta jest uchylona od 1.1.2020 r.
Pozycja 428007 „Wydatki na dofinansowanie z budżetu państwa zadań wynikających
z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2014 r.
poz. 332)

