
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 29 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 298 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Janusz Sepioł. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (druk senacki nr 1084, druki sejmowe nr 3773 

i 3910). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1097, druki sejmowe 

nr 3545, 3767 i 3767-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (druk senacki nr 1086, druki sejmowe 

nr 3927 i 3934). 

4. Rozpatrzenie ustawy o związkach metropolitalnych (druk 

senacki nr 1100, druki sejmowe nr 2107, 3729 i 3729-A). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Witold Gintowt 

-Dziewałtowski, Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz, 

Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Andrzej Pająk, Janina 

Sagatowska, Janusz Sepioł, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 sekretarz stanu Kazimierz Plocke ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: 

 podsekretarz stanu Magdalena Młochowska 

ze współpracownikami, 

 podsekretarz stanu Jan Grabiec ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Finansów: 

 podsekretarz stanu Jarosław Neneman ze 

współpracownikami, 

 sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego Andrzej Porawski, 

 Sejm RP: 

 poseł sprawozdawca Ryszard Galla, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Michał Gil, Danuta Drypa, 

Renata Bronowska. 
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Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kazimierz Plocke. 

Ustawa rozstrzyga, że wierzycielem i jednocześnie organem egzekucyjnym 

uprawnionym do egzekucji należności i opłat związanych z wyłączeniem gruntów 

rolnych z produkcji jest marszałek województwa, ponieważ opłaty z tym związane 

stanowią dochód budżetu województwa. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

Wiceminister poinformował, że organizacje samorządowe wyraziły pozytywną opinię 

o nowelizacji. 

Senator Janusz Sepioł zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Ireneusza Niewiarowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1084 A). 

 

Ad 2. Ustawę przedstawił poseł sprawozdawca Ryszard Galla. 

Ustawa, powstała z przedłożenia poselskiego, stanowi wykonanie zaleceń organizacji 

międzynarodowych – Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie – ale również zaleceń krajowych. Ustawa wprowadza: definicje organizacji 

mniejszości oraz instytucji kulturalnej mającej istotne znaczenie dla kultury 

mniejszości; prawo do używania języka pomocniczego przed organami powiatów 

przez osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych; prawo do używania 

języka pomocniczego przed organami gmin i powiatów przez obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli państw członkowskich EFTA – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; możliwość powołania pełnomocnika 

do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przez wójta, burmistrza, prezydenta 

miasta, starostę lub marszałka województwa. 

Wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowska poinformowała, że 

resort popiera nowelizację. 

W trakcie dyskusji senatorowie poruszali głównie wątki dotyczące stosowania się do 

zaleceń organizacji międzynarodowych przez inne kraje UE, w szczególności Litwę 

oraz Niemcy. Przypomnieli, że w Niemczech Polacy nie mają statusu mniejszości 

narodowej. Senatorowie krytykowali rząd za to, że nie potrafi wyegzekwować praw 

należnych mniejszości polskiej na Litwie i w Niemczech. 

Senator Janusz Sepioł zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Poddany pod głosowanie wniosek nie uzyskał większości głosów. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Matusiewicza. 

Wnioski mniejszości komisji przedstawi senator Janusz Sepioł. 

 

Konkluzja: Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie uzyskał większości głosów komisji 

(druk senacki nr 1097 A). 

 

Ad 3. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman. 

Ustawa ma na celu usunięcie wątpliwości dotyczących tego, czy wpływy z opłaty 

reklamowej, wprowadzonej na mocy obowiązującej od 11 września br. tzw. ustawy 

krajobrazowej, będą stanowić dochód gminy. Wspomniane dochody z reklam nie będą 

uwzględniane przy obliczaniu dochodów gmin czy ewentualnie potem, przy korekcie 

subwencji dodatkowej. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący obradom senator Janusz Sepioł zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek. 
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Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Pająka. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1086 A). 

 

Ad 4. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Jan 

Grabiec. 

Ustawa umożliwi tworzenie związków metropolitalnych obejmujących obszary 

najbardziej zintegrowanych aglomeracji. Związek będzie odpowiedzialny m.in. za 

kształtowanie ładu przestrzennego, transport zbiorowy na obszarze związku, ustalanie 

przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie związku, zarządzanie 

gospodarką odpadami. W myśl ustawy związek, który ma osobowość prawną, będzie 

mógł emitować obligacje, zaciągać pożyczki i kredyty długoterminowe oraz nabywać, 

zbywać i obciążać nieruchomości. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przedstawiła uwagi wraz z propozycjami 

poprawek. Dotyczyły one m.in. szerokich kompetencji pełnomocnika, który działa do 

czasu ukonstytuowania się władz instytucji obszaru metropolitalnego oraz komisji 

rewizyjnej. 

W dyskusji senatorowie pytali o źródła finansowania związku metropolitalnego. 

Wyrażali obawę, że ustawa tworzy kolejny szczebel samorządu terytorialnego. 

Rozważali również kwestię wsparcia finansowego przez Ministerstwo Finansów. 

Wiceminister wyjaśnił, że rozwiązania ustawowe wzorowane są na ustawach 

samorządowych. Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

Andrzej Porawski poinformował, że samorządy na początku rzeczywiście były 

sceptyczne wobec ustawy, teraz jednak jej kształt nie budzi zastrzeżeń, a obawy, że 

tworzony jest nowy szczebel samorządu, są bezzasadne. Wicemarszałek Senatu Jan 

Wyrowiński zgłosił poprawkę dotyczącą tego, żeby liczbę mieszkańców, która byłaby 

warunkiem powołania obszaru metropolitalnego, zmniejszyć z pięciuset tysięcy do 

trzystu pięćdziesięciu tysięcy. 

Senator Janusz Sepioł zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

W głosowaniu komisja przyjęła zaproponowane poprawki. 

Wniosek o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami nie uzyskał większości głosów. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Janusza Sepioła. 

 

Konkluzja: Wniosek o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami nie uzyskał większości głosów 

komisji (druk senacki nr 1100 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


