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SPRA W O ZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH

projekcie ustawy zmieniającej
ustawę
o zmianie niektórych ustaw
w związku z realizacją ustawy budżetowej
(druk nr 1626)
o

rządowym

Sejm na 47 posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2013 r.- zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu
Sejmu -

skierował powyższy

projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu

rozpatrzenia.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu

powyższego

projektu ustawy

na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2013 r.

wnosi:

Wysoki Sejm

uchwalić

raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r.

Przewodniczący

Sprawozdawca

Komisji
Finansów Publicznych
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1-1 Dariusz Rosati
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Projekt

USTAWA
z dnia

2013 r.

zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej
Art. 1.
W ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W roku 2013 ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa
w art. 39 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931 i 951), mogą
być finansowane remonty i przebudowy dróg krajowych realizowane przez
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do łącznej wysokości
165 mln zł.”;
2) po art. 37 dodaje się art. 37a–37c w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. W roku 2013 nie stosuje się przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm. 1)).
2. W roku 2013 na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się z budżetu państwa kwotę w wysokości
28 252 277 tys. zł.
Art. 37b. W roku 2013 nie stosuje się przepisu art. 94b ust. 3 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012
r. poz. 572, z późn. zm. 2)).
Art. 37c. 1. W roku 2013 nie stosuje się przepisu art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
(Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm. 3)).
2. W roku 2013 wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą trans-

1)

2)

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1241, z 2011 r. Nr 81, poz. 439 oraz z 2013 r. poz. 496.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i
1544 oraz z 2013 r. poz. 675 i 829.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 oraz z 2009 r.
Nr 19, poz. 100.
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portu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra
właściwego do spraw transportu wynoszą 4 750 905 tys. zł.”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa,

dnialitwrześnia 2013 r.

Minister
Spraw Zagranicznych
DPUE-920-809-13/as

/!J

DPUE.920.1147.2013 l 8
dot.: FPB-015-348-13 z 29.08.2013 r.

Pan
Dariusz Rosati
Przewodniczący

Komisji

Finansów Pubłicznych
Sejm RP
opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowego projektu ustawy zmieniającej
ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr
1626} ujętego w sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych (druk nr 1681) wyrażona na
podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54
ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z przedłożonym sprawozdaniem pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

Projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Do wiadomości:
Pan Jan Vincent-Rostowski
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Finansów
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