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Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Iwan. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 

powiatowym (druk senacki nr 886, druki sejmowe nr 3250 

i 3314). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 

(druk senacki nr 887, druki sejmowe nr 3232, 3319 i 3319-A). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Tadeusz Arłukowicz, Stanisław 

Iwan, Izabela Kloc, Maria Koc, Andrzej Matusiewicz, Zbigniew 

Meres, Ireneusz Niewiarowski, Andrzej Pająk, Jadwiga 

Rotnicka, Janina Sagatowska, Krzysztof Słoń, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Beata 

Leszczyńska ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: 

 podsekretarz stanu Marek Wójcik ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Gospodarki: 

 naczelnik wydziału w Departamencie Energetyki Tomasz 

Świetlicki, 

 Ministerstwo Finansów: 

 zastępca dyrektora Departamentu Wspierania Polityk 

Gospodarczych Grażyna Kozłowska-Plewa, 

 Sejm RP: 

 poseł sprawozdawca Dorota Rutkowska, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Renata Bronowska, Michał 

Gil. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę omówił senator Stanisław Iwan. 

Ustawa dotyczy przeniesienia kompetencji uchwalania regulaminu organizacyjnego 

starostwa powiatowego z rady powiatu na zarząd powiatu. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska nie miała uwag 

o charakterze legislacyjnym. 

W dyskusji senator Andrzej Matusiewicz zapytał, czy ustawa była konsultowana ze 

Związkiem Powiatów Polskich. Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata 

Bronowska poinformowała, że na etapie prac sejmowych związek przychylnie odniósł 
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się do propozycji zmiany ustawy. 

Senator Stanisław Iwan zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Matusiewicza. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 886 A). 

Ad 2. Ustawę omówiła poseł sprawozdawca Dorota Rutkowska. 

Ustawa dotyczy sprecyzowania przepisów stanowiących, iż do zadań własnych gminy 

należy planowanie i finansowanie oświetlenia ulic, placów, miejsc publicznych oraz 

określonych kategorii dróg publicznych. Zasadniczym celem nowelizacji jest nie tylko 

ograniczenie obowiązku finansowania oświetlenia dróg przez gminy, ale przede 

wszystkim dokonanie racjonalnego podziału tego finansowania pomiędzy gminą 

a zarządcą dróg krajowych, którym jest generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik 

poinformował, że ustawa jest zgodna z oczekiwaniami jednostek samorządu 

terytorialnego, i rekomendował jej przyjęcie. Z kolei zastępca dyrektora Departamentu 

Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów Grażyna Kozłowska-

Plewa krytycznie odniosła się do nowelizacji. Zasygnalizowała, że w budżecie 

państwa nie ma dodatkowych środków przewidzianych na ten cel. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił opinię w sprawie ustawy 

wraz z propozycjami poprawek. Poprawki miały charakter redakcyjny. Wiceminister  

Marek Wójcik nie wyraził poparcia dla zaproponowanych zmian. 

W dyskusji senatorowie poruszyli kwestie nazewnictwa dróg oraz ich klasyfikacji, 

pytali, w przypadku których oświetlonych odcinków dróg gmina ponosi koszty. 

Senator Krzysztof Słoń zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

Komisja przyjęła poprawkę senatora Krzysztofa Słonia. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Ireneusza Niewiarowskiego. 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 887 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


