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Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Druk nr 1100 Z 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 1 października 2015 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 30 września 2015 r. nad ustawą  

o związkach metropolitalnych 
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 

 

 

Ponadto komisja informuje, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Piotr Gruszczyński dokonał 

zmiany treści swoich wniosków (pkt 2 i 12 zestawienia wniosków), 
– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Janusz Sepioł wycofał swoje 

wnioski (pkt 3 i 14 zestawienia wniosków). 
 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

   (-) Janusz Sepioł 

 

 

michnie
Data publikacji



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

do ustawy o związkach metropolitalnych 

 

1)  w art. 5 wyraz „500 000” zastępuje się wyrazem „350 000”; Poprawka sen. 

J. Wyrowińskiego 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2 i 12 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 4, 14, 

15 i 16. 

 

2)  w art. 8 w ust. 2 wyrazy „art. 51a pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 

51a pkt 1”; 

Poprawka sen. 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 14 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 15 i 16. 

 

3)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 8 w ust. 2 wyrazy „art. 51a pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 51a 

pkt 1”; 

Poprawka sen. 
J. Sepioła 
 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 15 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki 16. 

 

4)  w art. 8 w ust. 2 wyrazy „art. 51a pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 

51a pkt 1”; 

Poprawka sen. 

J. Sepioła 
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5)  w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, wykonuje zadania 

i kompetencje organów związku metropolitalnego: 

1) w przypadku zgromadzenia związku metropolitalnego – do dnia 

jego pierwszej sesji; 

2) w przypadku zarządu związku metropolitalnego – do dnia jego 

wyboru.”; 

Poprawka sen. 

J. Sepioła 

poparta przez 

komisję 

6)  w art. 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Z dniem zakończenia wykonywania zadań i kompetencji 

organów związku metropolitalnego przez pełnomocnika, zadania 

pełnomocnika do spraw utworzenia związku metropolitalnego 

przechodzą na właściwe organy związku metropolitalnego.”; 

Poprawka sen. 

J. Sepioła 

poparta przez 

komisję 

7)  w art. 12 w ust. 1 w pkt 5 wyraz „związku” zastępuje się wyrazem 

„obszaru”; 

Poprawka sen. 

J. Sepioła 

poparta przez 

komisję 

8)  po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. 1. Pełnomocnik do spraw utworzenia związku 

metropolitalnego zwołuje pierwszą sesję zgromadzenia na dzień 

przypadający w ciągu 30 dni od utworzenia związku. 

2. Pierwszą sesję zgromadzenia, do czasu wyboru 

przewodniczącego, prowadzi najstarszy wiekiem delegat obecny na 

sesji.”; 

Poprawka sen. 

J. Sepioła 

poparta przez 

komisję 

9)  w art. 21 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) uchwalanie statutu związku metropolitalnego;”; 

Poprawka sen. 

J. Sepioła 

poparta przez 

komisję 
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10)  w art. 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. W skład komisji rewizyjnej wchodzą delegaci. Członkostwa 

w komisji rewizyjnej nie można łączyć z funkcją przewodniczącego 

i wiceprzewodniczącego zgromadzenia.”; 

Poprawka sen. 

J. Sepioła 

poparta przez 

komisję 

11)  po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. W okresie 3 lat następujących po roku, w którym 

związek metropolitalny został utworzony, do związku metropolitalnego 

i jednostek samorządu terytorialnego tworzących związek stosuje się 

odpowiednio art. 244 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 245 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.).”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Sepioła, 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 

12)  w art. 65: 

a) w pkt 3: 

– art. 51a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 51a. Źródłami dochodów związku metropolitalnego są: 

1) składki jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 

w skład związku metropolitalnego; 

2) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty 

od zakładów budżetowych związku metropolitalnego; 

3) dochody z majątku związku metropolitalnego; 

4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz związku 

metropolitalnego; 

5) odsetki od pożyczek udzielanych przez związek 

metropolitalny, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 

stanowiących dochody związku metropolitalnego; 

7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na 

rachunkach bankowych związku metropolitalnego, o ile 

odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

Poprawka sen. 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 
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8) dotacje z budżetu państwa; 

9) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

10) inne dochody należne związkowi metropolitalnemu na 

podstawie odrębnych przepisów.”, 

– skreśla się art. 51b, 

– w art. 51d skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. 

zm.)”, 

– dodaje się art. 51e w brzmieniu: 

„Art. 51e. 1. W okresie pięciu lat, począwszy od roku 

następującego po roku, w którym związek metropolitalny został 

utworzony, otrzymuje on dotację celową z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań, które realizuje z mocy ustawy, a które 

przed powstaniem związku wykonywały jednostki samorządu 

terytorialnego wchodzące w skład tego związku.  

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ustalana jest w wysokości 

stanowiącej równowartość kwoty ustalonej jako iloczyn liczby 

0,04 oraz ilorazu planowanych na rok budżetowy dochodów gmin, 

wchodzących w skład związku, z tytułu udziału we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gmin we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym 

mowa w art. 4 ust. 2, ustalonego z uwzględnieniem art. 89. 

Dotacja nie może być wyższa niż 180 000 tys. zł rocznie. 

3. Do rozliczenia i zwrotu dotacji udzielonej związkowi 

metropolitalnemu stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.).”, 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w art. 70c ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wojewoda udziela województwu dotacji celowej 

w kwocie nie wyższej niż określona w informacji przekazanej 

w terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2. Do rozliczenia 

i zwrotu dotacji udzielonej województwom stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”;”; 
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13)  w art. 65 skreśla się pkt 2; Poprawka sen. 

J. Sepioła 

poparta przez 

komisję 

14)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 65: 

a) w pkt 3: 

– art. 51a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 51a. Źródłami dochodów związku metropolitalnego są: 

1) składki jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład 

związku metropolitalnego; 

2) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od 

zakładów budżetowych związku metropolitalnego; 

3) dochody z majątku związku metropolitalnego; 

4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz związku metropolitalnego; 

5) odsetki od pożyczek udzielanych przez związek metropolitalny, o 

ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 

stanowiących dochody związku metropolitalnego; 

7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach 

bankowych związku metropolitalnego, o ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej; 

8) dotacje z budżetu państwa;  

9) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

10) inne dochody należne związkowi metropolitalnemu na podstawie 

odrębnych przepisów.”, 

– skreśla się art. 51b, 

– w art. 51d skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), 

– dodaje się art. 51e w brzmieniu: 

„Art. 51e. 1. Związek metropolitalny otrzymuje, począwszy od roku 

następującego po roku, w którym został utworzony, dotację celową z 

budżetu państwa na dofinansowanie zadań, które realizuje z mocy 

ustawy, a które przed powstaniem związku wykonywały jednostki 

samorządu terytorialnego wchodzące w skład tego związku.  

Poprawka sen. 
J. Sepioła 
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2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ustalana jest w wysokości 

stanowiącej równowartość kwoty ustalonej jako iloczyn liczby 0,05 oraz 

ilorazu planowanych na rok budżetowy dochodów gmin, wchodzących w 

skład związku, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych i udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 2, ustalonego 

z uwzględnieniem art. 89. Dotacja nie może być wyższa niż 200 000 tys. 

zł rocznie. 

3. Do rozliczenia i zwrotu dotacji udzielonej związkowi 

metropolitalnemu stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).”; 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w art. 70c ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wojewoda udziela województwu dotacji celowej w kwocie nie 

wyższej niż określona w informacji przekazanej w terminie, o którym 

mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2. Do rozliczenia i zwrotu dotacji udzielonej 

województwom stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych.”; 

15)  w art. 65: 

a) w pkt 3: 

– art. 51a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 51a. Źródłami dochodów związku metropolitalnego są: 

1) składki jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 

w skład związku metropolitalnego; 

2) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty 

od zakładów budżetowych związku metropolitalnego; 

3) dochody z majątku związku metropolitalnego; 

4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz związku 

metropolitalnego; 

5) odsetki od pożyczek udzielanych przez związek 

metropolitalny, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 

stanowiących dochody związku metropolitalnego; 

7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na 

Poprawka sen. 

J. Sepioła 
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rachunkach bankowych związku metropolitalnego, o ile 

odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

8) dotacje z budżetu państwa;  

9) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

10) inne dochody należne związkowi metropolitalnemu na 

podstawie odrębnych przepisów.”, 

– skreśla się art. 51b, 

– w art. 51d skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. 

zm.), 

– dodaje się art. 51e w brzmieniu: 

„Art. 51e. 1. Związek metropolitalny otrzymuje, począwszy 

od roku następującego po roku, w którym został utworzony, 

dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, które 

realizuje z mocy ustawy, a które przed powstaniem związku 

wykonywały jednostki samorządu terytorialnego wchodzące 

w skład tego związku.  

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ustalana jest w wysokości 

stanowiącej równowartość kwoty ustalonej jako iloczyn liczby 

0,04 oraz ilorazu planowanych na rok budżetowy dochodów gmin, 

wchodzących w skład związku, z tytułu udziału we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gmin we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym 

mowa w art. 4 ust. 2, ustalonego z uwzględnieniem art. 89. 

Dotacja nie może być wyższa niż 180 000 tys. zł rocznie. 

3. Do rozliczenia i zwrotu dotacji udzielonej związkowi 

metropolitalnemu stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.).”; 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w art. 70c ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wojewoda udziela województwu dotacji celowej 

w kwocie nie wyższej niż określona w informacji przekazanej 

w terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2. Do rozliczenia 
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i zwrotu dotacji udzielonej województwom stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”; 

16)  w art. 65 w pkt 3, w art. 51b w ust. 1 wyrazy „wynosi 5%” zastępuje się 

wyrazami „wynosi 4%”. 

Poprawka sen. 

J. Sepioła 

 

 

 

 

 

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

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 

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


