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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 5 maja 2010 r.

Druk nr 861 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
(wraz z wnioskiem mniejszości komisji)
o uchwalonej przez Sejm w dniu 29 kwietnia 2010 r.
ustawie o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe”

Marszałek Senatu dnia 1 maja 2010 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 maja 2010 r.
- komisje wnoszą:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Jan Wyrowiński

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Stanisław Jurcewicz

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym
oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia
2010 r. ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w ust. 3b zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Wartość tych akcji określa się według ich wartości nominalnej.";

2)

w art. 1 w pkt 2, w art. 3c w ust. 2 wyrazy "700 mln zł" zastępuje się wyrazami "500 mln
zł";

3)

w art. 2 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Czynności związane z wnoszeniem wkładów do spółki określonej w art. 15
zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych.";";

4)

w art. 2 w pkt 1, w art. 20d w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "pożyczek przeznaczonych"
zastępuje się wyrazami "pożyczek, przeznaczonych";
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5)

w art. 2 w pkt 3, w art. 39a w ust. 1 po wyrazach "wartości skorygowanej aktywów netto"
dodaje się wyrazy ", nie wyższej niż 300 mln zł";

6)

w art. 2 w pkt 3, w art. 39a w ust. 4 wyrazy ", w formie pisemnej, zawiadomi" zastępuje
się wyrazami "zawiadomi, w formie pisemnej,";

7)

po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
"Art. 4a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 17
ustawy, o której mowa w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 17 ustawy, o której mowa w art. 2,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak, niż przez 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.".

Wniosek mniejszości

- w art. 1 w pkt 2, w art. 3a:
a) w ust. 1:
-

wyrazy "w kwocie 150 mln zł" zastępuje się wyrazami "w kwocie do 150 mln
zł",

-

wyraz "będą" zastępuje się wyrazami "mogą być",

b) w ust. 3 wyrazy "w kwocie 150 mln zł" zastępuje się wyrazami "w kwocie do 150 mln
zł".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

