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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 32. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. ustawę  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2016. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Marek Kuchciński 
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U S T AWA  

z dnia 15 grudnia 2016 r.  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2016 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach 

służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199) po art. 18 

dodaje się art. 18a i art. 18b w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. W przypadku utworzenia w roku 2016 rezerwy celowej z kwoty 

wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na zakup dóbr 

kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym znaczeniu dla 

Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego: 

1) nie stosuje się trybu określonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych; 

2) podziału rezerwy dokonuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi 

dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. 

2. W przypadku utworzenia w roku 2016 rezerwy celowej z kwoty wydatków 

zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na dotację celową dla Agencji 

Rezerw Materiałowych na realizację zadań związanych z rezerwami 

strategicznymi: 

1) nie stosuje się trybu określonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych; 

2) podziału rezerwy dokonuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi 

dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 

r.; 

3) zmiany planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych dokonywane w 

trybie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, dotyczące realizacji zadań finansowanych ze środków rezerwy, 
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nie wymagają zaopiniowania przez sejmową komisję właściwą do spraw 

budżetu. 

3. W przypadku utworzenia w roku 2016 rezerwy celowej z kwoty wydatków 

zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na dotację celową dla Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców na realizację ustawowych zadań Funduszu:  

1) nie stosuje się trybu określonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych; 

2) podziału rezerwy dokonuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi 

dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 

r.; 

3) do zmiany planu finansowego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców 

nie stosuje się przepisu art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych; 

4) zmiany planu finansowego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców 

dokonywane w trybie art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, dotyczące realizacji zadań finansowanych ze środków 

rezerwy celowej, nie wymagają uzyskania zgody ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych oraz zaopiniowania przez sejmową komisję 

właściwą do spraw budżetu. 

Art. 18b. W roku 2016 minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może 

udzielić dotacji celowej Funduszowi Restrukturyzacji Przedsiębiorców do kwoty 

300 000 tys. zł na realizację ustawowych zadań Funduszu.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Marek Kuchciński 

 

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

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 

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


