INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

nr posiedzenia:

14

data posiedzenia:

12 maja 2020 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk senacki nr 112,
druki sejmowe nr 336, 352 i 352-A).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk senacki nr 113, druki sejmowe nr 335
i 353).
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Przemysław Błaszczyk, Ryszard Bober, Jacek Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Maciej
Łuczak, Józef Łyczak, Zdzisław Pupa,
goście, m.in.:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
podsekretarz stanu Jan Białkowski ze współpracownikami,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:
sekretarz stanu Anna Gembicka ze współpracownikami,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa:
zastępca dyrektora generalnego Marcin Wroński,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
p.o. dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego Bożena Polak ze współpracownikiem,
główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk,
główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski ze współpracownikiem,
Najwyższa Izba Kontroli:
doradca ekonomiczny Franciszek Witkowski,

Kancelaria Senatu:
pracownik Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański.

Ad 1.
Ustawa przewiduje powierzenie zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez
pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorców – pełnomocnikowi rządu do
spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Ponadto zakłada umożliwienie udzielenia w 2020 r.
kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na
realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Pomoc ta
będzie przyznawana w drodze decyzji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Ustawę omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Anna
Gembicka.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański przedstawił uwagi do omawianej
ustawy oraz zaproponował wprowadzenie 2 poprawek do ustawy.
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.
Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił jedną z poprawek zaproponowanych przez Biuro
Legislacyjne.
Senator Ryszard Bober zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy.
W wyniku głosowania komisja przyjęła poprawkę zgłoszoną przez senatora Jerzego
Chróścikowskiego.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Jerzy Chróścikowski.
Konkluzja:
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 112 A).

Ad 2.
Ustawa wypełnia obowiązek wynikający z wdrożenia przepisów prawa UE i wyznacza organ
notyfikujący, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do
oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do
monitorowania jednostek notyfikowanych. W myśl ustawy organem notyfikującym będzie
minister właściwy do spraw gospodarki – minister rozwoju.
Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Białkowski.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański przedstawił uwagi do omawianej
ustawy.
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.
Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Przemysław Błaszczyk.
Konkluzja:
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 113 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Opracowano w BPS

