Druk nr 1850-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH

•
•
o rządowym projekcie ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej (druk nr 1788)
Sejm na 53 posiedzeniu w dniu 6 listopada 2013 r. - zgodnie z art. 47 ust. l
Regulaminu Sejmu do Komisji

skierował

Finansów

zgłoszonych

ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1850

Publicznych

w celu rozpatrzenia

wniosku

i

poprawek

wniosku

1

poprawek

w drugim czytaniu.

Komisja

Finansów

Publicznych

po

rozpatrzeniu

na posiedzeniu w dniu ?listopada 2013 r.
wnosi:
Wysoki Sejm raczy następujące wnioski i poprawki:
odrzucić

projekt ustawy

-KPSP
-KPSLD
-odrzucić

Uwaga:

l)

skreślić

konsekwencją przyjęcia

wniosku będzie bezprzedmiotowość poprawek.

art. l;

-KPPiS
-odrzucić

Uwaga: poprawkę nr l

należy głosować łącznie

Konsekwencją przyjęcia

nr 2.

z poprawkami nr 13 i 14.
tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawki

2

2)

skreślić

art. l;

-KPSLD
-odrzucić

dodać

3) po art. l

art. l a w brzmieniu:

"Art. la. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) wart. 35b ust. l otrzymuje brzmienie:
"l. Koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków
zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych
organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych
reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec
instytucji Unii Europejskiej są w latach 2008-2020 ponoszone przez
Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa
w formie dotacji celowej.".";
-KP PiS
-odrzucić

4)

skreślić

art. 2;

-KP PiS
-odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 4 należy glosować łącznie z poprawkami nr 8, 12, 15 i 16.

5)

skreślić

art. 3;

-KPPiS
-KPSLD
-odrzucić

Uwaga:

konsekwencją przyjęcia

poprawki nr 5

będzie bezprzedmiotowość poprawek

nr

6 i 7.
6) art. 3 nadać brzmienie:
"Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, z późn. zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany:
l) w art. 26a:
a) w ust. l zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Miesięczne
dofinansowanie
do
wynagrodzenia pracownika
niepełnosprawnego, zwane dalej "miesięcznym dofinansowaniem",
przysługuje w kwocie:
l) 1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do
znacznego stopnia niepełnosprawności;

I)

Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr
209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73,675 i 791.
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2) 1125 zł- w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3) 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do
lekkiego stopnia niepełnosprawności.";
b) ust. lb otrzymuje brzmienie:
"lb. Kwoty, o których mowa w ust. l, zwiększa się o 600 zł w
przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których
orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe
zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.".";
2) po art. 68gb dodaje się art. 68gc w brzmieniu:
"Art. 68gc. Za okresy od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. miesięczne
dofinansowanie
do
wynagrodzenia
pracownika
niepełnosprawnego, określone w art. 26a, przysługuje w
wysokości i na zasadach obowiązujących w roku 2013.";";
-KPPO
-KPPSL
-przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 6 należy głosować łącznie z poprawką nr 18.
Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 6 będzie bezprzedmiotowość poprawki nr
7.
7) art. 3 nadać brzmienie:
"Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, z późn. zm?>) po art.68gb dodaje się art. 68gc w brzmieniu:
"Art. 68gc. W roku 2014:
l) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz
pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%
przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:
a) 70% kwot, o których mowa wart. 26a ust. l,
b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a ust. l i
l b;
2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej
przysługuje l 00% kwot dofinansowania, o których
mowa wart. 26a ust. l i l b.";";
-KPTR
-odrzucić

8) skreślić art. 6;
-KPPiS
-odrzucić
Z)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr
209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73,675 i 791.
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9)

skreślić

art. 7;

-KP PiS
-odrzucić

Uwaga:

konsekwencją przyjęcia

poprawki nr 9 będzie

bezprzedmiotowość poprawek

nr

10 i 11.
l O) w art. 7 pkt l nadać brzmienie:
"l) wart. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5208,00 zł od l hektolitra alkoholu
etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.";";
-KPSLD
-odrzucić

11) w art. 7 po pkt l dodać pkt l a w brzmieniu:
"la) wart. 94 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 8,57
gotowego wyrobu.";";
-KPPSL

zł

od l hektolitra za

każdy stopień

Plato

-odrzucić

12) skreślić art. 8;
-KP PiS
-odrzucić

13) skreślić art. l O;
-KPPiS
-odrzucić

14) skreślić art. 11 ;
-KP PiS
-odrzucić

15) skreślić art. 21;
-KP PiS
-odrzucić

16) skreślić art. 22;
-KPPiS
-odrzucić

17) po art. 32 dodać art. 32a w brzmieniu:
"Art. 32a. l. W przypadku gdy w roku 2014 kwota wpłaty jednostki samorządu
terytorialnego do budżetu państwa, o której mowa wart. 29-31 ustawy z
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
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(Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 oraz Nr 127, poz. 857) przekracza 400
000 tys. zł, jednostka samorządu terytorialnego wpłaca na rachunek
budżetu państwa kwotę 400 000 tys. zł w terminach i na zasadach
określonych w art. 35 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, a pozostałą część kwoty wpłaca na
rachunek budżetu państwa w dziesięciu równych rocznych ratach, w
terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Do rocznych rat przepisy art. 35 ust.
2-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku miasta na prawach powiatu kwota 400 000 tys. zł, o której
mowa w ust. l, dotyczy łącznie wpłaty z przeznaczeniem na część
równoważącą subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłaty z przeznaczeniem
na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, z tym że kwotę tę
ustala się biorąc pod uwagę udział wpłaty z przeznaczeniem na część
równoważącą subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłaty z przeznaczeniem
na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w ogólnej kwocie
wpłaty do budżetu państwa w roku 2014.";

-KPPSL
-odrzucić

18) art. 33 nadać brzmienie:
"Art. 33. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 3 pkt
l, który wchodzi w życie z dniem l kwietnia 2014 r.";

-KPPO
-KPPSL
-przyjąć

Warszawa, dnia ?listopada 2013 r.
Przewodniczący

Sprawozdawca

(-)Teresa Piotrowska

Komisji
Finansów Publicznych

(-) Dariusz Rosati

Warszawa, dnia

·t

listopddd 2013 r.

----------------Minister
Sp1aw lagr~.:tnicznych

DPUL920.1531.2013/4 .
DPU!: 920-933-13/dl,akr/

b

doL:

FPB--015~391-13

t. 07.11.2013 r.

Pan Dariosz Rosati
Pnewodniczący

Komisji

Fin•.ns6w Publiczoych
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej wniosku i poprawek ujętych w dodatkowym
sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budietowej (drok nr 1850-A) wyrażona na
podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
r7ądowej (Oz. U.~ 2007 r. Nr 65, poz. 437 z póin. zm.} w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54
ust. l Regulaminu Sejmu przez ministra wł<Jśdwego do spraw członkostwa
Rzeczypospolitej Polskicj w Unii Europejskiej

5Lurtowny Panie Przewod(liczqcy,

j
w LWi;~~z.ku z przedłożonym dodatkowym ~~r<Jwozd<łniern pozwalam sobie wyra7ić poniż~l~
opinię.
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Wniosek i poprawki
Europejskiej.

ujęte

w dodatkowym sprawozdaniu nie

są sprz~czne
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z prawem Unii
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Uo wiadomości:
Vincent-Rostowski
Wiceprezes RC3dy Ministrów
Minister Finansów
P<łn lun

