
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Druk nr 768 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

oraz 

KOMISJI ŚRODOWISKA 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2014 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 19 listopada 2014 r. nad ustawą  

o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program 

dla Odry – 2006” 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 9, 11, 12, 14 i 15. 

 

 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Jadwiga 

Rotnicka wycofała swój wniosek (pkt 6 zestawienia wniosków). 

 

 

 Przewodnicząca Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Środowiska  Budżetu i Finansów Publicznych 

 (-) Jadwiga Rotnicka  (-) Kazimierz Kleina 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Program dla Odry – 2006” 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 17 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 3 w ust. 2 wyrazy „nie mogą przekroczyć 1 205 456 711 zł” 

zastępuje się wyrazami „wynoszą 1 305 456 711 zł”; 

Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 

2)  w art. 3 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„W przypadku ograniczenia wynikającego z ustawy budżetowej, 

Rada Ministrów w terminie 30 dni wskazuje inne źródła 

finansowania.”; 

Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 

3)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. Zadania, o których mowa w art. 3, będą koordynowane 

przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w porozumieniu 

z właściwym wojewodą. 

2. Właściwym wojewodą jest ten wojewoda, na którego 

terytorium działania prowadzona jest lub ma być prowadzona 

inwestycja.  

3. W przypadku gdy inwestycja prowadzona jest w pobliżu 

granicy województw i może oddziaływać na sąsiadujące województwo, 

wojewodą właściwym jest także wojewoda, na którego terytorium 

działania prowadzona inwestycja może oddziaływać.”; 

Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 

4)  w art. 5 wyrazy „30 czerwca” zastępuje się wyrazami „30 maja”; Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 

5)  w art. 5 wyrazy „wynikających z Programu w 2014 r. i w 2015 r.” Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 
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zastępuje się wyrazami „wynikających z Programu i Masterplanu 

odpowiednio za 2014 r. i za 2015 r.”; 

6)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 7 w ust. 1 wyrazy „zadania związane” zastępuje się wyrazami 

„wyłącznie zadania związane”; 

Poprawka sen.  
J. Rotnickiej 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawek nr 8 i 9. 

 

7)  w art. 7: 

a) w ust. 2 skreśla się zdanie drugie, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„… . Przepisy art. 23
1
 § 1, 2 i 4–6 Kodeksu pracy stosuje się 

odpowiednio.”, 

c) skreśla się ust. 3–5; 

Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 

8)  w art. 7 w ust. 3: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „po upływie 3 miesięcy” 

zastępuje się wyrazami „po upływie 6 miesięcy”, 

b) w pkt 1 wyrazy „przed upływem 2 miesięcy” zastępuje się wyrazami 

„przed upływem 3 miesięcy”, 

c) w pkt 2 wyrazy „przed upływem 3 miesięcy” zastępuje się wyrazami 

„przed upływem 6 miesięcy”; 

Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 

9)  w art. 7 w ust. 3 skreśla się wyrazy „Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego”; 

Poprawka 

KBFP, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 10 i 13 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 11 i 14. 

 

10)  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1. Ruchomości pozostające w dyspozycji Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego służące realizacji zadań Programu uznaje się, 

z dniem wejścia w życie ustawy, za ruchomości pozostające 

w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. 

2. Podstawą przekazania ruchomości, jest plan ustalany przez 

ministra właściwego do spraw środowiska. 

3. Przejęcie ruchomości nastąpi w całości pod nadzorem ministra 

właściwego do spraw środowiska. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska powoła zespół 

nadzorujący proces przekazywania ruchomości, którego zadaniem 

będzie dbanie o to, aby przekazanie ruchomości odbyło się zgodnie 

z planem. W szczególności nadzór obejmować będzie ocenę wykonania 

zadań, wydatkowania środków oraz terminowości realizacji zadań. 

5. Przekazanie ruchomości następuje protokołem zdawczo-

odbiorczym.  

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania ruchomości, 

w szczególności określi elementy planu, sposób i termin jego 

uzgadniania w toku opracowywania z Dolnośląskim Urzędem 

Wojewódzkim i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu, sposób dokonywania uzupełnień i korekt planu, elementy 

protokołu zdawczo-odbiorczego, a także organy właściwe do określania 

wartości ruchomości w protokole zdawczo-odbiorczym, sposób 

określania wartości ruchomości oraz skład i kompetencje zespołu 

nadzorującego, mając na względzie właściwe udokumentowanie 

Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 
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przekazania ruchomości. 

7. Wojewoda Dolnośląski w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 

ustawy sporządzi i przekaże Dyrektorowi Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu spis ruchomości.”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 11 i 14 należy głosować łącznie. 

 

11)  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Wojewoda Dolnośląski przekaże ruchomości służące 

realizacji zadań Programu Dyrektorowi Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia wejścia 

w życie ustawy.”; 

Poprawka 

KBFP, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  skreśla się art. 9; Poprawka 

KBFP, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 10 wyrazy „art. 8 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 8 ust. 7”; Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 

14)  w art. 10 wyrazy „i art. 8 ust. 2, które wchodzą” zastępuje się wyrazami 

„, który wchodzi”; 

Poprawka 

KBFP, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

15)  w załączniku do ustawy w kolumnie 3 po wyrazach „Nakłady ogółem” 

dodaje się wyrazy „w 2015”; 

Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 

poparta przez 

połączone komisje 

16)  w załączniku do ustawy: 

a) w wierszu oznaczonym jako l.p. 2 w kolumnie o nazwie 

„Przewidywana data zakończenia realizacji zadania” wyraz „2015” 

Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 
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zastępuje się wyrazem „2018”, 

b) w wierszu oznaczonym jako l.p. 4.2. w kolumnie o nazwie 

„Przewidywana data zakończenia realizacji zadania” wyraz „2016” 

zastępuje się wyrazem „2018”, 

c) w wierszu oznaczonym jako l.p. 6.1. w kolumnie o nazwie 

„Przewidywana data zakończenia realizacji zadania” wyraz „2015” 

zastępuje się wyrazem „2022”, 

d) w wierszu oznaczonym jako l.p. 6.2. w kolumnie o nazwie 

„Przewidywana data zakończenia realizacji zadania” wyraz „2015” 

zastępuje się wyrazem „2022”, 

e) w wierszu oznaczonym jako l.p. 11 w kolumnie o nazwie 

„Przewidywana data zakończenia realizacji zadania” wyraz „2016” 

zastępuje się wyrazem „2022”; 

17)  w załączniku do ustawy: 

a) w wierszu oznaczonym jako SUMA w kolumnie o nazwie „Nakłady 

ogółem” wyrazy „1 205 456 711” zastępuje się wyrazami 

„1 305 456 711”, 

b) w wierszu oznaczonym jako l.p. 5.2 w kolumnie o nazwie „Nakłady 

ogółem” wyrazy „351 043 810” zastępuje się wyrazami „426 043 

810”, 

c) w wierszu oznaczonym jako l.p. 11 w kolumnie o nazwie „Nakłady 

ogółem” wyrazy „231 190 635” zastępuje się wyrazami „256 190 

635”. 

 

Poprawka sen. 

D. Czudowskiej 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

…………………………………………………………………………………………............................ 


