
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia:  13 października 2010 r.

Nr posiedzenia: 54

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (druk senacki nr 981; druki sejmowe nr
2976,do druku 2976,3272 ).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk
senacki nr 985; druki sejmowe nr 3196 i 3413 ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Jan Dobrzyński, Stanisław Gorczyca, Andrzej
Grzyb, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga
Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech Skurkiewicz, Michał Wojtczak, Alicja
Zając,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− naczelnik wydziału w Departamencie Prawnym Andrzej Kulon,

− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
− Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz,
− z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− z-ca prezesa Małgorzata Skucha,

− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
− dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Grzegorz Ziomek,
− naczelnik wydziału w Departamencie Administracji Publicznej Cezary

Zaremba,
− Ministerstwo Finansów:

− naczelnik wydziału w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej
Danuta Ujazdowska,

− naczelnik wydziału w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa
Danuta Kiepas,

− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca prawny Anna Krzywicka,

− Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Waldemar
Kulaska,

− Prezes Izby Gospodarczej „Ekorozwój” Krzysztof Zaręba,
− wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Administracji

Rządowej i Samorządowej NSZZ Solidarność Jarosław Latusek,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński.
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Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk oraz Główny Inspektor Ochrony
Środowiska Andrzej Janusiewicz przedstawili cel nowelizacji ustawy. Ustawa wprowadza zmiany
organizacyjno-funkcjonalne w Inspekcji Ochrony Środowiska oraz doprecyzowuje obowiązki
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zakłada utworzenie w ramach Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska: laboratorium referencyjnego i wzorującego, systemu informatycznego IOŚ –
„EKOINFONET” oraz Krajowego Repozytorium Danych o Stanie i Ochronie Środowiska.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński przedstawił opinię o ustawie.
W trakcie dyskusji senatorowie Jadwiga Rotnicka i Michał Wojtczak zgłosili wnioski o wprowadzenie
poprawek do ustawy. Pierwsza grupa zgłoszonych poprawek miała na celu przywrócenie wersji
zaproponowanej przez rząd, gdzie nadzór nad inspektoratami ochrony środowiska pozostawał w gestii
wojewodów, a nie ministra środowiska. Druga poprawka miała umożliwić pozyskiwanie przez
laboratoria inspekcji środowiska środków finansowych z tytułu sprzedaży usług zleconych (np. badań
laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności w zakresie oceny jakości
stanu ochrony środowiska oraz prowadzenia szkoleń i egzaminów).
Komisja odrzuciła pierwszą grupę wniosków (3,6,1), natomiast przyjęła drugi wniosek (8,1,1).
Sprawozdawcą stanowiska komisji został senator Michał Wojtczak.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy (druk senacki nr 981A ).

Ad. 2 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk. Ustawa
wprowadza do obecnie obowiązującej ustawy nowego instrumentu finansowego umożliwiającego
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetów powiatów i gmin (po likwidacji
powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminnych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej), przez przekazywanie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora
finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński nie zgłosił uwag legislacyjnych do
ustawy.
W trakcie dyskusji senator Andrzej Misiołek oraz senator Andrzej Grzyb zgłosili wniosek
o wprowadzenie do ustawy poprawki zapewniającej ciągłość finansowania przez gminy projektów
rozpoczętych na mocy dotychczasowych przepisów.
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie (10,0,0).
Sprawozdawcą stanowiska komisji został senator Wojciech Skurkiewicz.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy (druk senacki nr 985A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


