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SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 maja 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 14 maja 2008 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3 i 4.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja
Gospodarki Narodowej dokonała zmiany treści swojego wniosku (pkt 1 zestawienia
wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Narodowej

(-) Kazimierz Kleina



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 5 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "działalność

innowacyjna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr

179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723)" zastępuje się wyrazami

"działalność polegająca na uruchomieniu wytwarzania nowych lub

znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług";
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2) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w art. 7:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Do składu rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym, w

stosunku do której Skarb Państwa posiada większość głosów,

które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub

zgromadzeniu wspólników, powołuje się nie więcej niż 5

osób, w tym:

1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do

spraw gospodarki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów oraz wojewody właściwego ze względu

na siedzibę spółki będącej zarządzającym - jako

przedstawicieli Skarbu Państwa;

2) nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednostek

samorządu terytorialnego, których udział w kapitale

zakładowym tej spółki jest największy.

1a. Do składu rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym, w

stosunku do której samorząd województwa posiada

większość głosów, które mogą być oddane na walnym

zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się

nie więcej niż 5 osób, w tym:

1) dwóch przedstawicieli samorządu województwa

właściwego ze względu na siedzibę spółki będącej
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zarządzającym;

2) przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu

terytorialnego, z wyłączeniem samorządu województwa,

których udział w kapitale zakładowym tej spółki jest

największy.",

b) uchyla się ust. 1b;";

3) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. Do postępowań w sprawach o udzielenie, cofnięcie lub zmianę

zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na

terenie strefy, wszczętych i niezakończonych przed dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy

dotychczasowe.";
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4) w art. 4 wyrazy "zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 i 4, art. 9 oraz art.

20 ust. 1 ustawy" zastępuje się wyrazami "zachowują moc do czasu

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.

4 ust. 1 i 4, art. 5a ust. 1, art. 9 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy".
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