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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

(druk nr 875) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem niniejszej nowelizacji jest zmiana przepisu wskazującego ministra 

odpowiedzialnego za podział środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przebudowy, budowy oraz 

remontów dróg powiatowych i gminnych (art. 42 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego). Ministra właściwego do spraw administracji publicznej zastąpi 

minister właściwy do spraw transportu. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy 

„Zmiana organu prowadzącego program przebudowy dróg lokalnych wynika z kompetencji 

ministra właściwego do spraw transportu w zakresie koordynacji działań dotyczących 

rozwoju sieci dróg lokalnych”. 

Zmianie nie ulega natomiast forma wsparcia jednostek samorządu terytorialnego 

w odniesieniu do dróg lokalnych (dofinansowanie w drodze dotacji celowej) oraz zakres 

przedmiotowy tej pomocy (przebudowa, budowa oraz remont dróg powiatowych 

i gminnych). Kwestie dotyczące składania wniosków o dofinansowanie, kryteriów 

dokonywania oceny tych wniosków oraz organów właściwych w tej sprawie, wymaganego 

udziału własnego jednostki samorządu terytorialnego, a także zasad rozliczania udzielonych 

dotacji określa rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 42 ust. 10 ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Autorzy przedłożenia podkreślają również, że konieczne jest utrzymanie mechanizmu 

wsparcia inwestycji na drogach gminnych i powiatowych po 2015 r., gdy wygaśnie 
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wydatków na drogi lokalne, a poprawa jakości tych dróg wpłynie korzystnie na aktywność 

gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność poszczególnych regionów. Nowy program 

ma być w dużej części oparty na rozwiązaniach wypracowanych w ramach dotychczas 

funkcjonującego programu. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak faktyczne 

przejęcie zadań związanych z podziałem środków przeznaczonych na drogi lokalne przez 

ministra właściwego do spraw transportu nastąpi od 2016 r. Zgodnie z przepisem 

przejściowym (art. 2) podziału i rozliczenia środków przeznaczonych w roku 2015 na 

przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych dokonuje się na podstawie 

dotychczasowych przepisów. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 16 stycznia 2015 r. z inicjatywy sejmowej Komisji 

Infrastruktury. Pierwsze czytanie miało miejsce 4 marca br. na 88. posiedzeniu Sejmu. 

Projekt przekazano do dalszych prac w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej (KSTiPR), z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Infrastruktury. KSTiPR 

przyjęła sprawozdanie 19 marca 2015 r., w którym wniosła o przyjęcie projektu z poprawką 

redakcyjno-legislacyjną. Poprawka ta dotyczyła zmiany brzmienia art. 2 projektu. 

Ustawa została uchwalona na 90. posiedzeniu Sejmu w dniu 9 kwietnia 2015 r. przy 

poparciu 297 posłów (2 było przeciwnych, a wstrzymało się 135). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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