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Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Nr posiedzenia: 252  Nr posiedzenia: 290 

Data posiedzenia: 6 sierpnia 2015 r. 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyli: przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Janusz Sepioł oraz przewodniczący Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (druk senacki nr 1037, druki sejmowe 

nr 3700, 3730 i 3730-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych:  Leszek Czarnobaj, Piotr Gruszczyński, Kazimierz 

Kleina, Tadeusz Kopeć, Marek Martynowski, Janusz Sepioł, 

Witold Sitarz, 

 senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego  

i Administracji Państwowej: Witold Gintowt-Dziewałtowski, 

Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz, Zbigniew Meres, Ireneusz 

Niewiarowski, Jarosław Obremski, Andrzej Pająk, Jadwiga 

Rotnicka, Janina Sagatowska, Janusz Sepioł, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Finansów: 

 podsekretarz stanu Jarosław Neneman, 

 zastępca dyrektora Departamentu Finansów Samorządu 

Terytorialnego Mirosław Stańczyk, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Finansów Samorządu 

Terytorialnego Ewa Korycka, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: 

 zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów 

Małgorzata Więckowska, 

 kierownik Wydziału Prawno-Legislacyjnego 

w Departamencie Organizacji Aneta Gęsiarz-Krasucka, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Renata Bronowska. 

 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawili podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman oraz 

zastępca dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Mirosław Stańczyk. 

Nowelizacja ustawy przedłuża na przyszły rok obowiązujące w 2015 r. zasady obliczania 
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wysokości wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej 

subwencji ogólnej dla województw. Ustawa spowoduje, że w kolejnym roku wysokość 

progu dochodów, powyżej którego województwa będą musiały dokonywać wpłat do 

budżetu państwa na rzecz innych województw, pozostanie na poziomie 125% średnich 

dochodów podatkowych dla wszystkich województw sprzed dwóch lat. Maksymalna 

wysokość wpłat będzie wynosić nie więcej niż 35% dochodów podatkowych województw 

sprzed dwóch lat. Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie m.in. budowy, 

remontów i utrzymania dróg wojewódzkich przewidziana na rok 2016 wyniesie 210 mln zł. 

W dyskusji senator Andrzej Matusiewicz nawiązał do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 

który stwierdzał niezgodność z konstytucją przepisu o subwencji regionalnej, tzw. 

janosikowym. 

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator odniósł się krytycznie do kwestii gospodarowania środkami publicznymi 

w województwie mazowieckim. Dodał, że zmiany, które nastąpiły po orzeczeniu 

Trybunału Konstytucyjnego, są mniej korzystne dla województw biedniejszych od 

województwa mazowieckiego, a rozwiązania prawne powinny służyć zbliżeniu poziomu 

zasobności mieszkańców wszystkich województw. 

Senator Marek Martynowski poruszył kwestię krótkiego okresu vacatio legis 

i przyspieszonego trybu pracy nad ustawą. 

Pracownik Biura Legislacyjnego Renata Bronowska odniosła się do kwestii skrócenia 

okresu vacatio legis ustawy. 

Komisje w głosowaniu przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Kazimierza Kleinę. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1037 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


