
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 30 października 2008 r. Druk nr 276 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 30 października 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków
zgłoszonych w toku debaty w dniu 29 października 2008 r. nad ustawą

o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 17 i 18.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator
Władysław Ortyl dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 16 zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Gospodarki Narodowej

(-) Stanisław Jurcewicz (-) Tomasz Misiak



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 14 należy głosować łącznie.

1) w art. 3 w pkt 3:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"po ust. 1c dodaje się ust. 1d i 1e w brzmieniu:",

b) po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

"1e. Samorząd województwa, każdorazowo w terminie 9 miesięcy od

dnia wejścia w życie uchwały o przyjęciu lub aktualizacji

strategii lub planu, o których mowa w ust. 1d, dostosowuje do

nich strategię rozwoju województwa.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

2) w art. 6 w pkt 9, w art. 10 w ust. 3 skreśla się wyrazy "zobowiązania i"; Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

3) w art. 6 w pkt 14, w art. 16 wyrazy "Programy obejmują" zastępuje się

wyrazami "Program obejmuje";

Poprawka
KSTAP,
KGN
poparta przez
połączone komisje

4) w art. 6 w pkt 14, w art. 19 w ust. 6 przed wyrazami "programów

operacyjnych" dodaje się wyraz "krajowych";

Poprawka
KSTAP,
KGN
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 5 i 7 należy głosować łącznie.

5) w art. 6 w pkt 14, w art. 19 w ust. 7 w pkt 2:

a) w zdaniu wstępnym przed wyrazami "programów operacyjnych"

dodaje się wyraz "krajowych",

b) w lit. a i c przed wyrazami "program operacyjny" dodaje się wyraz

"krajowy";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje
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6) w art. 6 w pkt 16 w lit. a, w ust. 1 po wyrazach "rozwoju regionalnego"

dodaje się wyrazy "oraz przekazuje go do zaopiniowania członkom

Rady Ministrów";

Poprawka
sen. W. Ortyla
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

7) w art. 6 w pkt 16 w lit. d:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:",

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor

Polski" komunikat o:

1) podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej

regionalny program operacyjny lub jego zmiany;

2) terminie, od którego regionalny program operacyjny lub

jego zmiany będą stosowane.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

8) w art. 6 w pkt 16 w lit. g, w pkt 1 po wyrazie "zagranicznych" dodaje

się wyrazy ", w podziale na priorytety";

Poprawka
mniejszości
KSTAP
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawek nr 10  i 16.

9) w art. 6 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

"Art. 20a. 1. Działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące

zadania własne jednostek samorządu

terytorialnego, nie ujęte w kontrakcie

wojewódzkim lub regionalnym programie

operacyjnym mogą być finansowane z dotacji

celowych budżetu państwa, w przypadku, jeżeli

działania te:

1) trwale przyczynią się do podniesienia rozwoju

oraz konkurencyjności regionu, lub

2) pozostają w związku z działaniami

realizowanymi w ramach regionalnego

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje
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programu operacyjnego.

 2. Przekazanie dotacji celowej, o której mowa w ust.

1, odbywa się na podstawie umowy zawartej przez:

1) ministra właściwego do spraw rozwoju

regionalnego, lub

2) właściwego ministra lub właściwego

miejscowo wojewodę, po uzyskaniu

pozytywnej opinii ministra właściwego do

spraw rozwoju regionalnego

- z jednostkami samorządu terytorialnego, na

zasadach określonych w przepisach o finansach

publicznych.";";

Uwaga:

Poprawki nr 10 i 16 należy głosować łącznie.

10) w art. 6 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

"Art. 20a. 1. Działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące

zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,

nie ujęte w kontrakcie wojewódzkim lub

regionalnym programie operacyjnym mogą być

finansowane z dotacji celowych budżetu państwa, w

przypadku, jeżeli działania te:

1) trwale przyczynią się do podniesienia rozwoju

oraz konkurencyjności regionu, lub

2) pozostają w związku z działaniami realizowanymi

w ramach regionalnego programu operacyjnego.

2. Przekazanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1,

odbywa się na podstawie umowy zawartej przez:

1) ministra właściwego do spraw rozwoju

regionalnego, lub

2) właściwego ministra lub właściwego miejscowo

wojewodę, po uzyskaniu pozytywnej opinii

ministra właściwego do spraw rozwoju

Poprawka
sen. W. Ortyla
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji
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regionalnego

- z jednostkami samorządu terytorialnego, na

zasadach określonych w przepisach o finansach

publicznych.";";

11) w art. 6 skreśla się pkt 23; Poprawka
sen. W. Ortyla
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

12) w art. 6 w pkt 27, w art. 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w

brzmieniu:

"2a. Przy korzystaniu z usług świadczonych przez ekspertów stosuje się

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn.

zm.) dotyczące wyłączenia pracownika oraz organu.

2b. Ekspert, przed przystąpieniem do oceny projektu, składa instytucji

korzystającej z jego usługi oświadczenie, że nie zachodzi żadna z

okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału w ocenie

projektu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2a, oraz że nie

zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione

wątpliwości co do jego bezstronności względem podmiotu

ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył

wniosek będący przedmiotem oceny. Oświadczenie jest składane

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem

oświadczenia.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

13) w art. 6 w pkt 30 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 6 skreśla się wyrazy

"- na wniosek właściwej instytucji zarządzającej - ";

Poprawka
mniejszości
KSTAP
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

14) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Samorząd województwa dostosuje strategię rozwoju

województwa do wymagań określonych w art. 11 ust. 1d

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje
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ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie

niniejszej ustawy.";

15) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. Przepisy art. 20 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do zmian

regionalnych programów operacyjnych, które zostały

przyjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.";

Poprawka
sen. W. Ortyla
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

16) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Art. 10a. Dotacje celowe na finansowanie działań z zakresu polityki

rozwoju stanowiących zadania własne jednostek samorządu

terytorialnego w trybie art. 20a ustawy zmienianej w art. 6,

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą być

udzielane do dnia 31 grudnia 2011 r.";

Poprawka
sen. W. Ortyla
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

Uwaga:

Poprawki nr 17 i 18 należy głosować łącznie.

17) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. Eksperci powołani do pełnienia tej funkcji na podstawie

art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, zachowują status

eksperta do czasu utworzenia baz ekspertów w trybie

przewidzianym w art. 31 ustawy zmienianej w art. 6, w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż

przez okres 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

18) art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 5 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje
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2009 r.;

2) art. 6 pkt 20 lit. a tiret czwarte i pkt 27 oraz art. 13, które

wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia

ogłoszenia.".

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


