
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych 
oraz 

Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

nr posiedzenia: 180  nr posiedzenia: 221 

data posiedzenia: 24 września 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(druk senacki nr 1301, druki sejmowe nr 3697, 3782 i 3782-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Bierecki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych: 

Grzegorz Bierecki, Leszek Czarnobaj, Arkadiusz Grabowski, Kazimierz Kleina, Krzysztof 

Mróz, Jacek Włosowicz,  

 

 
senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: 

 Waldemar Bonkowski, Piotr Florek, Arkadiusz Grabowski, Krzysztof Mróz, Andrzej Pająk, 

Artur Warzocha, Piotr Zientarski,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Tomasz Robaczyński ze współpracownikami, 

Związek Powiatów Polskich: 

ekspert Bartłomiej Zydel,  

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa przedłuża na lata 2020 i 2021 moc obowiązującą przepisów ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego regulujących zasady ustalania wpłat 

województw do budżetu państwa i sposób ich podziału. Ponadto ustawa wprowadza 

mechanizm wyrównania różnic pomiędzy kwotą części wyrównawczej, części regionalnej 

subwencji ogólnej i rezerwy subwencji, wyliczonych na dany rok budżetowy, a kwotą z tytułu 

części wyrównawczej i części regionalnej subwencji ogólnej, ustaloną według zasad 



 

 

określonych przed 14 listopada 2014 r., czy zastępuje dotychczasową rezerwę celową 

z budżetu państwa przeznaczoną na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg 

wojewódzkich rezerwą subwencji ogólnej. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz 

z uwagami. 

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

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Piotr 

Zientarski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krzysztof Mróz. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1301 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


