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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ŚRODOWISKA, 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH  
oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2015 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 11 czerwca 2015 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw  
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-6 oraz 8-19. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji Przewodnicząca Komisji 

 Budżetu i Finansów Publicznych Środowiska 

 (-) Kazimierz Kleina (-) Jadwiga Rotnicka 
   

 

Przewodniczący Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

(-) Janusz Sepioł 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/6415/druk/906.pdf
michnie
Data publikacji



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

do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw 

 

1)  w art. 1 w pkt 2, w art. 4ea w ust. 4 wyrazy „art. 44 ust. 1 pkt 2” 

zastępuje się wyrazami „art. 44 pkt 2”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2 i 8 należy głosować łącznie.  

 

2)  w art. 1 w pkt 2, w art. 4ea ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Akty prawa miejscowego ustanowione przez organy 

gmin przed połączeniem gmin stają się aktami prawa miejscowego 

gminy powstałej w wyniku połączenia gmin, obowiązującymi na 

obszarze działania organów, które je ustanowiły, do dnia wejścia 

w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez 

organ gminy powstałej w wyniku połączenia gmin, jednak nie 

dłużej niż przez okres 3 lat od dnia połączenia.”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 9 należy głosować łącznie.  

 

3)  w art. 1 pkt 7 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Utworzenie związku oraz przystąpienie gminy do 

związku wymagają przejęcia jego statutu bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu rady odpowiednio 

przez rady zainteresowanych gmin albo radę zainteresowanej 

gminy.”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 4, 6 i 11 należy głosować łącznie.  

 

4)  w art. 5 w pkt 4 w lit. a, w ust. 6a skreśla się wyrazy „listowej 

ekonomicznej”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

5)  w art. 9 w pkt 4 w lit. c, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek 

podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu 

oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną 

w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz 

z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach 

w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości 

wspólnej.”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

6)  w art. 9 w pkt 6 w lit. a, w ust. 8a skreśla się wyrazy „listowej 

ekonomicznej”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

7)  w art. 9 w pkt 7 w lit. a skreśla się tiret pierwsze; Poprawka sen. 

W. Sitarza 

8)  w art. 20 w pkt 1, w art. 3cb ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Akty prawa miejscowego ustanowione przez organy 

powiatów albo miast na prawach powiatu przed połączeniem 

powiatów stają się aktami prawa miejscowego powiatu 

powstałego w wyniku połączenia powiatów, obowiązującymi na 

obszarze działania organów, które je ustanowiły, do dnia wejścia 

w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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organ powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów, jednak 

nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia połączenia.”; 

9)  w art. 20 w pkt 8 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Utworzenie związku oraz przystąpienie powiatu do 

związku wymagają przejęcia jego statutu bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu rady odpowiednio 

przez rady zainteresowanych powiatów albo radę 

zainteresowanego powiatu.”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  w art. 25, w ust. 5 wyrazy „które stanowią w 35% przychód 

Narodowego Funduszu i w 65% - wojewódzkiego funduszu” zastępuje 

się wyrazami „które stanowią w całości dochód budżetu samorządu 

województwa”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Gintoft-

Dziewałtowskiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  w art. 26 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3a skreśla się wyrazy „listowej 

ekonomicznej”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  w art. 29 w pkt 3: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„w art. 24 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:”, 

b) ust. 4 oznacza się jako ust. 3a; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 34, w art. 16 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„powinien dodatkowo zawierać” zastępuje się wyrazami „dodatkowo 

zawiera”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

14)  w art. 38: 

a) w pkt 1 w lit. a dodaje się tiret piąte w brzmieniu: 

„– pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 



– 4 – 

„25) wojewódzkie przewozy pasażerskie – przewóz osób 

w ramach publicznego transportu zbiorowego 

wykonywany w granicach administracyjnych co 

najmniej dwóch powiatów i niewykraczający poza 

granice jednego województwa, a w przypadku linii 

komunikacyjnych w transporcie kolejowym także 

przewóz do najbliższej stacji w województwie 

sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia 

dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu 

pociągu, oraz przewóz powrotny; inne niż przewozy 

gminne, powiatowe, powiatowo-gminne 

i międzywojewódzkie;”,”, 

b) w pkt 4, w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „pkt 2 otrzymuje 

brzmienie” zastępuje się wyrazami „pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie” 

oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku 

międzygminnego –uwzględnia się ogłoszony plan 

transportowy opracowany przez starostę, zarząd związku 

powiatów, zarząd związku powiatowo-gminnego, o ile jest 

utworzony, lub marszałka województwa”; 

15)  w art. 38 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia 

wyrazy „radzie powiatu albo zgromadzeniu” zastępuje się wyrazami 

„radzie powiatu, zgromadzeniu”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

16)  w art. 42 w pkt 6, w ust. 2 w pkt 2 w lit. b wyraz „powiatowych” 

zastępuje się wyrazami „związków powiatów”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 17 i 19 należy głosować łącznie.  

 

17)  w art. 43 przed pkt 1 dodaje się pkt … i … w brzmieniu: 

„…) w art. 18a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Gmina lub powiat mogą zlecić realizację obsługi 

ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej 

prowadzonych przez siebie placówek wsparcia dziennego na 

podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1118, 1138 i 1146) organizacjom pozarządowym lub 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Kierownikiem podmiotu, któremu zlecono realizację 

obsługi placówek wsparcia dziennego, może być osoba, która 

spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2.”; 

…) po art. 18a dodaje się art. 18aa w brzmieniu: 

„Art. 18aa. Do obsługi placówek wsparcia dziennego, 

w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w art. 24 

ust. 2–4, można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 26 ust. 1 

pkt 2–5.”;”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

18)  w art. 43: 

a) w pkt 1: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„po art. 18b dodaje się art. 18c w brzmieniu:”, 

– art. 18a oznacza się jako art. 18c, 

b) w pkt 3, w art. 93a w ust. 1 wyrazy „art. 18a” zastępuje się wyrazami 

„art. 18c”; 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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19)  w art. 48: 

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Centra administracyjne do obsługi placówek wsparcia 

dziennego, utworzone przez gminę lub powiat na podstawie art. 18a 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, 

mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”, 

b) w ust. 6 wyraz „starostę” zastępuje się wyrazem „powiat”. 

Poprawka 

KBFP, 

KSTAP,  

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

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

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 

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


