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SPRAWOZDANIE

Druk nr 3318

KOMISJI  GOSPODARKI

o przedstawionym przez Marszałka Sejmu
wykonującego
Rzeczypospolitej
zmianie ustawy -

obowiązki Prezydenta
Polskiej projekcie ustawy o
Prawo ZamÓwiefi publicznych

oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (druk nr 3158)

Marszałek Sejmu , zgodnie z art.37 ust. l i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowat

w dniu 18 czerwca2010 r. powyŻszy projekt ustawy do Komisji Gospodarki do pierwszego

czytanla, z za|eceniem zasięgnięcia opinii Komisji FinansÓw Publicznych.

Komisja Gospodarki po przeprowadzeniu pierwszego czytanra oraz rozpatrzeniu tego

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia2010 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m uchwalić taczy zatączonv projekt ustawy.

Warszawa, dnia 4 sierpni a 2010 r.

Sprawozdawca

l-llkzysztof Gadowski

Przewod niczący Komi sj i

/-/Wojciech Jasiriski
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Projekt 

 

USTAWA 

z dnia                         2010 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy  
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w art. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ 
władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej in-
stytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 

a) zasadnicza cześć działalności instytucji gospodarki budżetowej 
dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu 
władzy publicznej, 

b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki bu-
dżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad wła-
snymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w 
szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i 
indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji, 

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawo-
wej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 
26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 
146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835).”.    

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. 
Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685) w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w art. 23 ustawy wymie-
nionej w art. 1, może być utworzona poprzez przekształcenie istniejącego 
gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej na zasadach 
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.”. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 


