ZAPIS STENOGRAFICZNY

Wspólne posiedzenie
Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych (258.)
oraz Komisji Gospodarki Narodowej (282.)
w dniu 29 września 2015 r.

VIII kadencja

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program ochrony brzegów morskich” (druk senacki nr 1092, druki sejmowe
nr 3925 i 3947).

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 03)
(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa, szczególnie panią minister i towarzyszące pani osoby.
W porządku naszego posiedzenia jest rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”.
Czy są uwagi do porządku posiedzenia? Nie ma.
Czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa? Nie.
Rozpoczynamy procedowanie nad punktem.
Pani Minister, prosimy o krótką prezentację wspomnianej ustawy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Dorota Pyć:
Panie Przewodniczący! Państwo Senatorowie!
Przedstawiam ustawę zmieniającej ustawę z 28 marca
2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program
ochrony brzegów morskich”.
Proponowane zmiany są niezbędne dla sprawnego
wykonywania przez dyrektorów urzędów morskich zadań z zakresu ochrony brzegów morskich, czemu służyć
ma prowadzenie skoordynowanych działań w skali całego
kraju, w zasadzie całego polskiego wybrzeża, z zagwarantowaniem środków w odpowiedniej wysokości. Przyjęcie
proponowanych zmian pozwoli na kontynuację realizacji
programu i lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na ochronę brzegów. Aktualizacja odcinków brzegu
przeznaczonych do ochrony przewidziana w zmienionej
ustawie daje możliwość wykonywania działań ochronnych
na obszarach najbardziej narażonych na działanie erozji.
Ponadto obowiązujące przepisy wymagały doprecyzowania, jeśli chodzi o finansowanie ochrony brzegów ze
środków pozabudżetowych. Zmiana programu umożliwi
skorzystanie ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie finansowania w latach 2014–2020.
W projekcie ustawy dokonano zmiany wielkości rocznych wydatków z budżetu państwa z kwoty 25,5 milionów zł na kwotę 34 milionów zł. Dodatkowo doprecy-

zowano wskaźnik realizacji programu, to jest stabilizacji
linii brzegowej, przez wprowadzenie wskaźnika realizacji
programu… Chodzi o długość linii brzegowej zabezpieczonej przed erozją, liczoną w kilometrach. To pozwoli na
monitorowanie bieżącej realizacji celów programu.
Uszczegółowiono cele programu, wprowadzając między innymi obowiązek zapewnienia minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz położenia
brzegu morskiego po odwodnej stronie granicznej linii
ochrony brzegu morskiego. Linia ta jest rozumiana jako
nieprzekraczalna linia cofania się brzegu. Wprowadzono
możliwość monitoringu całego wybrzeża, a nie, jak było
dotychczas, tylko odcinków wyznaczonych do najpilniejszej ochrony. Biorąc pod uwagę relatywnie niski poziom
inflacji i określenie minimalnego poziomu wydatków, a także proces waloryzacji wartości programu, zrezygnowano
z mechanizmu waloryzacji środków przewidzianych na
realizację programu.
Ostatnia informacja. Kilometraż brzegu przeznaczonego do ochrony wzrósł niewiele o ponad 9 km do łącznie
212 km. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę Biuro Legislacyjne o opinię do ustawy.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysokie Komisje, Szanowni Państwo, ustawa nie budzi
zastrzeżeń legislacyjnych.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Czy są pytania do pani minister, uwagi?
Pani Minister, poprzednia ustawa, która była uchwalona
w 2003 r. i obowiązuje do dzisiaj… Ile środków przewidziano w tamtej ustawie na realizację tego programu ochronny,
a ile rzeczywiście wydano? Pytam, bo te kwoty są chyba
nawet wielokrotnie wyższe, włączając w to różne projekty
europejskie, niż…
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Dorota Pyć:
Dziękuję bardzo za pytanie.
Panie Senatorze, łączna kwota na realizację zadań wynikających z programu ochrony brzegów morskich na lata
2003–2023 wynosi 911 milionów zł. Do końca 2014 r.
wydano niespełna 400 milionów zł, jeżeli chodzi o środki
z programu. Na dzień dzisiejszy – to są dane z czerwca,
jak dobrze pamiętam – tych środków jest 408 milionów zł,
dokładnie 408 milionów zł 238 tysięcy. To są środki, które
zostały wydatkowane od roku 2003 na realizację programu ochrony brzegów morskich. Są to środki pochodzą
z budżetu państwa, są to również projekty realizowane ze
środków pozabudżetowych, ale w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Ale z chwilą wejścia Polski do Unii
Europejskiej możliwości pozyskiwania środków między
innymi z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”… Dyrektorzy urzędów morskich jako jednostki
podległe Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju starali się
o to, żeby móc korzystać ze środków z POIiŚ, i z takich
środków korzystali. Jeżeli chodzi o POIiŚ, to jest to kwota trochę ponad 602 milionów zł, dokładnie 602 miliony
801 tysięcy 187 zł. To jest kwota z Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i środowisko”. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Czy są inne pytania? Nie ma.
W takim razie składam wniosek o przyjęcie ustawy
bez poprawek.

Czy są inne wnioski? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (9)
Ustawa uzyskała jednomyślną akceptację połączonych
komisji.
Zwracam się z prośbą do panów senatorów o to, abym
mógł być sprawozdawcą tej ustawy na jutrzejszym posiedzeniu.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Ostatnio specjalizował się w tym senator Dobkowski,
ale rozumiejąc pana przewodniczącego, popieram zaproponowaną przez pana kandydaturę.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.

Senator Wiesław Dobkowski:
Wyrażam zgodę.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani minister i wszystkim naszym
gościom.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju Dorota Pyć: Bardzo serdecznie dziękuję.)
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15minut 09)

Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii

