Druk nr 1681-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy zmieniającej
ustawę o zmianie niektórych ustaw
w związku z realizacją ustawy budżetowej
(druk nr 1626)
Sejm na 48 posiedzeniu w dniu 11 września 2013 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1681
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek
zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po
na posiedzeniu w dniu 12 września 2013 r.
wnosi:

rozpatrzeniu

wniosku

i

poprawek

W y s o k i S e j m raczy następujący wniosek i poprawki:
1) odrzucić projekt ustawy;
– KP SP
– odrzucić
2) w art. 1 skreślić pkt 1;
– KP SP
– odrzucić
3) w art. 1 skreślić pkt 2;
– KP SP
– odrzucić

2

4) w art. 1 w pkt 2 dodać art. 37d w brzmieniu:
„Art. 37d. 1. Podziału rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok
2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 169 i poz. …) w części
83 – Rezerwy celowe, pozycja 32 „Zwrot gminom utraconych dochodów
w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach
narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z
podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie
centrum badawczo-rozwojowego, a także na uzupełnienie części
rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w
specjalnych strefach ekonomicznych” dokonuje minister właściwy do
spraw finansów publicznych, nie później niż do dnia 25 listopada 2013 r.
2. Wojewodowie występują do ministra właściwego do spraw finansów
publicznych o podział rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, nie
później niż do dnia 15 listopada 2013 r.”;
– KP PO
– przyjąć
5) w art. 1 w pkt 2 dodać art. 37e w brzmieniu:
„Art. 37e. 1. Podziału rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok
2013 r. z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 169 i poz. …) w
części 83 – Rezerwy celowe, pozycja 76 „Zwiększenie dostępności
wychowania przedszkolnego” dokonuje minister właściwy do spraw
finansów publicznych, nie później niż do dnia 25 listopada 2013 r.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz wojewodowie
występują do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o
podział rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, nie później niż do dnia
15 listopada 2013 r.”;
– KP PO
– przyjąć
Warszawa, dnia 12 września 2013 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
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(-) Dariusz Rosati

