
 
Druk nr 3978-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IV kadencja 

 

 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

- o poselskim projekcie ustawy o finansach 
publicznych (druk nr 1828), 
- o rządowym projekcie ustawy o finansach 
publicznych (druk nr 1844, 1844-A i 1844-B) 

 
 

Sejm na 103 posiedzeniu w dniu 18 maja 2005 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3978 do 
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 
czytaniu.  

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

19 maja 2005 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji 
Europejskiej, że poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu są zgodne z prawem Unii 
Europejskiej. 

 
wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli 
państwowej i ochrony prawa, sądy, trybunały i Narodowy Bank Polski;”; 

 - poseł R.Beger wraz z grupą posłów - odrzucić 

 

2) w art. 4 w ust. 1 pkt 9 nadać brzmienie: 
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„9) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i 
zarządzane przez nie fundusze oraz Otwarte Fundusze Emerytalne;”; 

 - poseł R.Beger wraz z grupą posłów - odrzucić 
 

3) w art. 14 w pkt 2 lit. e nadać brzmienie:  

„e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 
 

4) w art. 15 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) kwotę niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym udzielonych przez Skarb 
Państwa.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 
 Uwaga: poprawki nr 4 i 10 należy rozpatrywać łącznie. 

 

5) w art. 15 w ust. 1 dodać pkt 3 w brzmieniu: 

„3) saldo rozliczeń z budżetem Unii Europejskiej.”; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR  - odrzucić 
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 5 jest zmiana odesłania w ust. 2. 

 

6) w art. 22: 

a) w ust. 2 dodać pkt 14 w brzmieniu: 

„14) z opłat, o których mowa w art. 64 § 1 i § 6, art. 64c § 2 oraz art. 66 § 3 ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.).”; 

b) w ust. 6 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z 
uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów, z tytułów wymienionych 
w ust.1 pkt 1, a przez państwową jednostkę budżetową również tytułów 
wymienionych w ust. 2 pkt 1-3 i pkt 5-11 oraz w pkt 14;”; 

c) ust. 7 nadać brzmienie: 

„7. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczane na finansowanie 
wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002 
r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) oraz wynagrodzeń określonych dla pracowników 
urzędów skarbowych na podstawie art. 94 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o 
służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.).”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 
 Uwaga: poprawki nr 6, 40, 43 i 46 należy rozpatrywać łącznie. 
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7) w art. 37 pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) na rachunkach bankowych w Narodowym Banku Polskim, Banku Gospodarstwa 
Krajowego lub banku spółdzielczym.”; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR - odrzucić 

 

8) w art. 44 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:  

„1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy 
odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od 
posiadania obywatelstwa polskiego;”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 Uwaga: poprawki nr 8 i 9 należy rozpatrywać łącznie. 

 

9) w art. 57 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy 
odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od 
posiadania obywatelstwa polskiego;”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

10) w art. 67 w ust. 5 skreślić pkt 3; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

11) w art. 74 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Na wniosek Rady Unii Europejskiej, Skarb Państwa może uczestniczyć w 
udzieleniu pożyczki na wsparcie bilansu płatniczego innego państwa 
członkowskiego, na zasadach określanych w ustawie budżetowej.”; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR - przyjąć 

 

12) w art. 78 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu 
krajowego brutto, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, ogłoszonej zgodnie z art. 15 
ust. 3: 

1) jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to na kolejny rok: 

a) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja 
deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być 
wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego, 
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b) relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu 
każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może 
zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego; 

2) jest większa od 55%, a mniejsza od 60%, to na kolejny rok: 

a) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, przyjmując jako 
górne ograniczenie deficytu jego poziom zapewniający, że relacja długu 
Skarbu Państwa do produktu krajowego brutto przewidywana na koniec 
roku budżetowego, którego dotyczy projekt ustawy, będzie niższa od 
relacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. b, ogłoszonej zgodnie z art. 
15 ust. 3, 

b) górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu 
terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie 
jednostki samorządu terytorialnego, określone w pkt 1 lit. b, zostaje 
zmniejszone przez pomnożenie przez współczynnik R, wyliczany w 
następujący sposób: 

 R = (0,6 - PDP/PKB) : 0,05, 

 gdzie PKB - oznacza wartość produktu krajowego brutto, PDP - oznacza 
kwotę państwowego długu publicznego, ogłoszone za poprzedni rok 
budżetowy, 

c) Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny mający na celu 
obniżenie relacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

3) jest równa lub większa od 60%, to: 

a) poczynając od siódmego dnia po dniu ogłoszenia relacji, o której mowa 
w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, jednostki sektora finansów publicznych nie 
mogą udzielać nowych poręczeń i gwarancji, 

b) Rada Ministrów, najpóźniej w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia 
relacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, przedstawia Sejmowi 
program sanacyjny mający na celu ograniczenie tej relacji do poziomu 
poniżej 60%, 

c) w kolejnym roku budżetowym obowiązuje zakaz udzielania nowych porę-
czeń i gwarancji przez jednostki sektora finansów publicznych,  

d) w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy oraz w 
uchwalonych budżetach jednostek samorządu terytorialnego kwota 
wydatków jest równa lub niższa od kwoty dochodów.”;  

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 Uwaga: poprawki nr 12 i 13 należy rozpatrywać łącznie. 

 

13) art. 79 nadać brzmienie: 

„Art. 79. Program sanacyjny obejmuje: 

1) podanie przyczyn kształtowania się relacji państwowego długu 
publicznego, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a; 
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2) program przedsięwzięć mających na celu doprowadzenie do ograniczenia 
relacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, uwzględniający analizę 
limitów ilościowych i analizę uwarunkowań prawnych; 

3) trzyletnią prognozę dotyczącą relacji państwowego długu publicznego do 
produktu krajowego brutto wraz z przewidywanym rozwojem sytuacji 
makroekonomicznej kraju.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

14) w art. 84 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których nie 
stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust. 1, uwzględniając kredyty 
i pożyczki z instytucji międzynarodowych lub od pożyczkodawców rządowych, 
jak również biorąc pod uwagę zdolność spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz 
ograniczenie wzrostu poziomu państwowego długu publicznego.”; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR - odrzucić 

 

15) w art. 96 w ust. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) środki wpłacane do budżetu Unii Europejskiej;”; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR - odrzucić 

 Konsekwencją przyjęcia poprawki są analogiczne zmiany w innych przepisach. 

 

16) w art. 102 w ust. 2 po pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;”; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR - odrzucić 

 

17) w art. 102 w ust. 3 pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) zadań ogólnych, jeżeli wyodrębnienie części jest uzasadnione koniecznością 
zapewnienia bieżącej kontroli dochodów lub wydatków.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

18) w art. 112 skreślić ust. 4; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

19) w art. 117 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Przepisów art. 116 nie stosuje się do wieloletnich programów i projektów 
realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

20) art. 123 nadać brzmienie: 
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„Art. 123. Do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w 
szczególności: 

1) główne cele polityki społecznej i gospodarczej; 

2) założenia makroekonomiczne na rok budżetowy i dwa kolejne lata, 
dotyczące prognozy: 

a) produktu krajowego brutto i jego składowych, w tym: 
- wielkości eksportu netto, 
- popytu krajowego, w tym konsumpcji prywatnej i zbiorowej, 
- nakładów brutto na środki trwałe, 

b) poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
c) kursu walutowego, 
d) przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, 
e) poziomu zatrudnienia i bezrobocia, 
f) salda obrotów bieżących; 

3) przewidywane wykonanie budżetu państwa za rok budżetowy 
poprzedzający rok budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy 
budżetowej; 

4) omówienie projektowanych: 
a) przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetowych, 
b) przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych, 
c) zestawień określonych w art. 98 ust. 2 pkt 8 i 9; 

5) omówienie przewidywanego salda i długu sektora finansów publicznych; 

6) informacje o udzielonych przez Skarb Państwa kwotach poręczeń i 
gwarancji, według przewidywanego wykonania na koniec roku 
budżetowego poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy projekt 
ustawy budżetowej; 

7) kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.”; 
 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 
 

21) w art. 123 po pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej oraz środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;”; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR - przyjąć 
 Uwaga: poprawki nr 21 i 28 należy rozpatrywać łącznie. 

 

22) w art. 129 pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej 
części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od 
określonego w umowie dnia wykonania zadania.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 
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23) art. 136 w ust. 1: 

a) dodać pkt 4 w brzmieniu: 

„4) jednostki sektora finansów publicznych, w których przeprowadza się audyt 
zewnętrzny;”; 

b) dodać pkt 5 w brzmieniu: 

„5) tryb i zasady wydawania decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z 
budżetu państwa projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

24) skreślić art. 142; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR  - odrzucić 

 

25) w art. 147 ust. 4 nadać brzmienie:  

„4. Przeniesienia wydatków, o których mowa w ust. 1 i 3, nie mogą zwiększać pla-
nowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile 
odrębne przepisy nie stanowią inaczej.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

26) w art. 150 po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Wydatki wyższe niż planowane mogą być dokonywane bez zmiany planu, 
jeżeli znajdą pokrycie w ponadplanowanych przychodach i pozostałości 
środków z okresów poprzednich, po uzyskaniu, na wniosek ministra 
nadzorującego państwowy fundusz celowy lub dysponującego nim, pozytywnej 
opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

27) w art. 156: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3, z upływem roku budżetowego.”; 

b) w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) przeznaczone na finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;”; 

c) w ust. 3 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) ostateczne terminy dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego.”;  

d) ust. 6 nadać brzmienie: 
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„6. Ostateczne terminy określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 3 
pkt 4 nie mogą upłynąć później niż do dnia 30 czerwca roku następnego.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

28) w art. 157 w ust. 3 po pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej oraz środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z uwzględnieniem różnic między 
wielkościami uchwalonymi a wykonanymi;”; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR - przyjąć 

 

29) w art. 159: 

a) skreślić ust. 3, 

b)  ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Bank Gospodarstwa Krajowego podejmie obsługę rachunków, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-4, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy.”; 

 - poseł R.Beger wraz z grupą posłów - odrzucić 

 Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 29 będzie bezprzedmiotowość 
poprawki nr 30. 

 

30) w art. 159 skreślić ust. 4; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR - odrzucić 

 

31) art. 163 nadać brzmienie: 

„Art. 163. W przypadku występowania przejściowych nadwyżek środków na 
centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa Minister Finansów może 
dokonywać oprocentowanych lokat w Narodowym Banku Polskim lub w 
Banku Gospodarstwa Krajowego.”; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR - odrzucić 

 

32) w art. 169 po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Po zakończeniu realizacji i ostatecznym rozliczeniu programu, projektu lub 
zadania  współfinansowanego ze środków, o których mowa w ust. 3, 
wyemitowane papiery wartościowe,  zaciągnięte pożyczki i kredyty zalicza się 
do łącznej kwoty długu określonej w ust. 1 i 2.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

33) po art. 175 dodać art. 175a-175b w brzmieniu: 
„Art. 175a. 1. Jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z 

budżetu państwa, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1, jeżeli: 
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1) jednostka samorządu terytorialnego realizuje lub przystępuje do 
realizacji postępowania naprawczego oraz 

2) z analizy programu postępowania naprawczego wynika, iż w stopniu 
wysoce prawdopodobnym: 

a) nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki oraz 
skuteczności w wykonywaniu jej ustawowych zadań, 

b) zachowane zostaną limity  określone w art. 168 i 169,  na koniec 
roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki,

c) zapewniona zostanie spłata pożyczki wraz  z odsetkami. 

2. Pożyczka i odsetki nie podlegają umorzeniu. 

3. Wniosek o udzielenie pożyczki jednostka samorządu terytorialnego składa 
do   Ministra Finansów, a w przypadku zlecenia przez Ministra Finansów 
Bankowi Gospodarstwa Krajowego czynności, o której mowa w art. 175b 
ust. 1, do Banku Gospodarstwa Krajowego. Do wniosku o udzielenie 
pożyczki jednostka samorządu terytorialnego załącza program 
postępowania naprawczego, dokumenty zawierające dane umożliwiające 
dokonanie bieżącej i prognozowanej oceny sytuacji finansowej tej 
jednostki oraz propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki. 

4. W przypadku niedokonania spłaty pożyczki w terminie, określonym w 
umowie pożyczki, Minister Finansów może potrącić niespłaconą kwotę 
pożyczki wraz z odsetkami z należnej subwencji ogólnej ustalonej dla tej 
jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Przepisy ust. 1- 4 stosuje się odpowiednio do pożyczki udzielanej 
jednostce samorządu terytorialnego realizującej lub przystępującej do 
realizacji programu postępowania ostrożnościowego, jeżeli zagrożenie 
wykonania zadań publicznych powstało z przyczyn niezależnych od tej 
jednostki.  

6. Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie 

pożyczki; 
2) wykaz dokumentów dołączonych do wniosku; 
3) rodzaje i zakres przyjmowanych zabezpieczeń 

 - biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego postępowania, zakres informacji niezbędnych do dokonania 
oceny, o której mowa w ust. 3, oraz zapewnienie sprawności 
rozpatrywania wniosków. 

Art. 175b. 1. Minister Finansów może, w drodze umowy, zlecić Bankowi Gospodarstwa 
Krajowego dokonywanie czynności związanych z udzieleniem jednostce 
samorządu terytorialnego pożyczki oraz jej rozliczaniem i egzekucją, 
polegających w szczególności na: 

1) przyjmowaniu od jednostki samorządu terytorialnego wniosku o 
udzielenie pożyczki oraz weryfikacji czy wniosek spełnia wymogi 
określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 175a  ust. 6;  

2) dokonywaniu ocen i  analiz programu postępowania 
ostrożnościowego lub naprawczego; 
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3) przygotowaniu i zawieraniu, w imieniu Ministra Finansów, umowy 
pożyczki z jednostką samorządu terytorialnego; 

4) kontroli spłaty pożyczki i ocenie sytuacji finansowej jednostki 
samorządu terytorialnego w okresie spłaty; 

5) podejmowaniu czynności zmierzających do odzyskania kwot 
niespłaconej pożyczki lub odsetek od tej pożyczki i należnych opłat, 
w tym czynności sądowych i egzekucyjnych. 

2. Umowa określa wysokość wynagrodzenia za czynności dokonywane przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zakres czynności zleconych 
Bankowi. 

3. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokonywania 
czynności związanych z udzieleniem jednostkom samorządu 
terytorialnego pożyczek oraz ich rozliczaniem i egzekucją, Minister 
Finansów może otworzyć w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunek 
bankowy do obsługi pożyczek, na który przekazane zostaną środki 
przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.  

4. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest oprocentowany. 
Oprocentowanie rachunku ustalone zostanie w umowie, o której mowa  w 
ust.1. 

5. Przy podejmowaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, Bank 
Gospodarstwa Krajowego ma prawo wystawić bankowy tytuł 
egzekucyjny, stosownie do art. 96-98 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe (Dz.U z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

34) w art. 177 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie: 

 „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje prognozę łącznej kwoty 
długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i 
zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego, 
zawierającą:”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

35) w art. 181 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa: 

1) prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i 
działów klasyfikacji; 

2) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i 
rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem: 

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności: 
– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 
– dotacji, 
– wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 
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– wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 
zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

b) wydatków majątkowych; 

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego; 

4) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z 
wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów; 

6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 
5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4,  w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego; 

7) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek 
budżetowych; 

8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych; 

9) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych, o których mowa w art. 81 ust. 1, 

10) upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania 
zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 165 ust. 1; 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 
następnym; 

11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych; 

12) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
o których mowa w art. 24 ust. 5; 

13) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi  
ustawami; 

14) dotacje inne niż określone w pkt 11 i 12, przekazywane na podstawie odrębnych 
przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;  

15) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w 
drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

36) po art. 186 dodać art. 186a w brzmieniu: 

„Art. 186a. Przepisy art. 144 i art. 145 stosuje się odpowiednio do dotacji udzielonych 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Decyzję w sprawie zwrotu 
dotacji wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek 
województwa. Organem odwoławczym od decyzji jest właściwe miejscowo 
samorządowe kolegium odwoławcze.”; 
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 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

37) w art. 191: 

a) ust.1 nadać brzmienie:  

„1. Obsługę bankową budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank 
wybrany przez organ stanowiący danej jednostki.”, 

b) po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Obsługę bankową budżetu jednostki samorządu terytorialnego może prowadzić 
Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego lub bank 
spółdzielczy.”; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR - odrzucić 

 

38) w art. 197 ust. 2 i 3 nadać brzmienie:  

„2. Obsługę bankową rachunków, o których mowa w ust. 1, prowadzi Narodowy 
Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawieumów rachunku 
bankowego.  

3. W ramach obsługi, o której mowa w ust. 2, Narodowy Bank Polski oraz Bank 
Gospodarstwa Krajowego są obowiązane do dokonywania wypłat w złotych lub 
w euro na podstawie dyspozycji właściciela rachunku lub jego 
pełnomocników.”; 

 - poseł M.Kotlinowski w imieniu klubu LPR - odrzucić 

 

39) w art. 219 zmieniającym ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek sfery budżetowej w art. 1 w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa, 
sądach i trybunałach, wymienionych w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia ....... 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

40) po art. 220 dodać art. 220a w brzmieniu: 

„Art. 220a. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 
49, poz. 483, z późn. zm.) w art. 2 uchyla się ust. 1b.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

41) w art. 227 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy z zobowiązań inwestycyjnych 
zawartych w umowie określonej w art. 12, wykorzystania wsparcia finansowego 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania go nienależnie lub w nadmiernej 
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wysokości, przedsiębiorca obwiązany jest zwrócić wsparcie finansowe wraz z 
odsetkami zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

42) dodać art. 228a w brzmieniu: 

„Art. 228a. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 32: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat 
przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego 
może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią 
cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, 
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w 
przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice 
stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez uwzględnienia, 
przewidzianych w przepisach prawa podatkowego: 

1) ulg podatkowych; 
2) zaniechań poboru podatków; 
3) ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.”, 

b) uchyla się ust. 3; 

2) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu: 

„Art. 50a. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o 
przeznaczeniu dotacji, otrzymanych z budżetu państwa na 
podstawie odrębnych przepisów, stanowiących zwrot 
poniesionych wydatków na realizację zadań określonych w tych 
przepisach oraz dotacji z tytułu rekompensaty utraconych 
dochodów własnych.”; 

3) po art. 96 dodaje się art. 96a w brzmieniu: 

„Art. 96a. W sprawach wpłat gmin przeznaczonych na zwiększenie części 
podstawowej subwencji ogólnej, zwrotu nienależnych kwot 
subwencji ogólnej oraz w sprawach rozkładania na raty, 
odraczania terminu płatności i umarzaniu – w całości lub w części 
– podlegających zwrotowi nienależnych kwot subwencji ogólnej 
oraz odsetek, przekazanych na podstawie przepisów 
obowiązujących  do dnia 31 grudnia 2003r., stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, 
poz. 1966).”.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

43) po art. 228 doda art. 228a w brzmieniu: 
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„Art. 228a. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uchyla się art. 8a;”;  

2) w art. 79 uchyla się ust. 4 i 5.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

Uwaga: konsekwencja przyjęcia poprawki będzie zmiana w przepisie o wejściu w życie 
ustawy. 

 

44) po art. 228 dodać nowy art. w brzmieniu: 

„Art. ...W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114) art. 2 
otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. Określenia zawarte w dziale II: „finanse publiczne”, „środki 
publiczne”, „jednostka sektora finansów publicznych”, „budżet”, 
„plan finansowy”, „wydatek”, „dotacja”, „rezerwa budżetowa”, 
„sprawozdanie budżetowe” oraz „kontrola finansowa” mają 
znaczenie nadane im w ustawie z dnia ...2005 r.. o finansach 
publicznych (Dz.U.  Nr .., poz. ..), przy czym: 
1) budżet - oznacza odpowiednio budżet państwa i budżet jednostki 

samorządu terytorialnego;  
2) rezerwa budżetowa - oznacza odpowiednio tworzoną w budżecie 

rezerwę celową i rezerwę ogólną.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

45) art. 233 nadać brzmienie: 
„Art. 233. 1. Wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy sprawy dotyczące zwrotu 

dotacji, rozpatrywane przez naczelnika urzędu skarbowego, organy 
kontroli skarbowej oraz organy odwoławcze, prowadzą w dalszym ciągu te 
organy aż do zakończenia postępowania. Właściwość organu 
odwoławczego określają odrębne przepisy.  

2. W sprawach wznowienia postępowania o zwrot dotacji zakończonego 
decyzją ostateczną, stwierdzenia nieważności oraz uchylenia lub zmiany 
takiej decyzji, właściwe są organy właściwe w takich sprawach po dniu 
wejścia w życie ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu 
czynności pozostają w mocy.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 

 

46) po art. 233 dodać art. 233a w brzmieniu: 

„Art. 233a. Środki pieniężne, należności i zobowiązania dochodów własnych urzędów 
skarbowych, gromadzonych w 2005 roku na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 2 
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ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych 
oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), stają się z dniem wejścia w 
życie ustawy środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami 
dochodów własnych gromadzonych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 14 
niniejszej ustawy.”; 

 - poseł K.Janik w imieniu klubu SLD - przyjąć 
 
 
Warszawa, dnia 19 maja 2005 r. 
 
 
 

  Zastępca Przewodniczącego  
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