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Do druku nr 1799 

Zl-viązek Wojewódzhv Rzeczypospolitej Polskiej 

zw /0714/592/13 

Warszawa, 30 października 2013 r. 
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Kancelarii Sejmu 

W odpowied!i na pismo z dnia 09 października 2013 r., dotyczące 
przedłożenia opinii nt. senackiego projektu ustawy:· o zmianie ustawy o 
komercjalizacJI l prywatyz1cji (druk nr 1799), w załączeniu 
przekazujemy opinie otrzymane z województw: zachodniopomorskiego, 
śląskiego llubuskieso. 



GM-11-1 122. 1.234.2013.J.J. 

OPINIA 

Marszałek -
. Wqjewództwa Zaehodnl-ego ~ 

Szczecin. ~J października 2013 r. 

Pan Bogdan CiepiMM&kl 

Dyrektor Blure 

ZWI.ku Wojew6datw RP 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKieGO 

dotyCQca: aenacldego projektu uatawy - o zmiinie ustawy o komercjalizacJi i prywatyzacji 

(druk nr 17H) 

Woj.wodztwo. ZachodnlopomOtlkia pozytywnie odnosi się do proponowa_nej dotacji ctlowej, 
jaka mialaby zostać udzielona miastu stolecznemu Warszawie z Funduszu RepryWatyzacji. W naszej 
opinii, zapewni to spolecznle oczekiwaną szybSłą realizację roszczeń odszkodowawczych za Ziemie 
wywtuz.czone na podstawie dekretu z dnia 26 patciziemika 1945 r. o wtaanołc:i i uty!J(owaniu gruntów 
na obszarze m.st Warszawy. 

Jednak%a, proponuje ·~ uzupełnienie przepisu o opis procedury udZielania środków, m.in. 
o okrełlenie: czy wypłata byłaby jednorazowa, czv w transzach, r::z.y nasl4ppowałaby na wniosek, jak 
i w jakim tarminie winno nastąpić rozlicZanie przekazanej kwoty; bądź tet. przepis nalatałoby 
uzupełnić o odesłania do uatawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r .• 
poz. 885 ze zm.). k1óra w art. 150 wskazuje elementy umowy zawieranej J)omiędzy dysponentem 
środków a beneficjentem. w tym - szczegółowy opla zada!'ia i termin Jaga wykonania. wysokość 
udzielonej dotacji, termin jej wykorzystania, termin i spos6b rozliczenia, termln zwrotu 
niewykorzystanej cz,ki dotacji oraz ttyb konirOli wykonania zadania. 

Powvzsza uwaga nie dotyczy sytuacji, jeśli planowane jest wydanie przepisów wykonawc!ych 
we wskaZanym zakresie. 
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Katowice, dnja 1 S października 2013 r. 

OP .0821.00257.2013 

OP.KW-00475/13 

Pan 

Bogdan Ciepielcwski 

Dyrektor Biura 

Z'łiVi!p".ku Wojewodziw RP 

ul. ŚWiłtojenka sn 
00-136 Wanzawa 

W odpowiedzi IUl pismo 2. dnia 11 października 2013 r. (przesłane drogą 

elektronie~ dotyczące konsultacji senackiego projektu ustawy o mri.anie 

ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr l 799), uprzejmie informuję. 

iż nie zgJaszamy uwag do niniejszego projektu ustawy. 

Również pod kątem redakcyjnym i fonnaloym przedstawioDy do opinii 

' projekt zasadniczo odpowiada wymagamom stawianym aktom normatywnym 

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie ,.Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908). 

Z poważaniem 
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Lubusfłie Wicemarszałefł Wojew6dztwa Lubuslłiego 
Bogdan Nowa Ił 

Pan 
Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura 

Zielona Góra 2013-10·15 

Związku Województw RP 

. . 

Opinia do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o zmianie ualawy o klitgach wieczystych l hipotece. 

Po analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wie~tych 

i hipolece informuję, iB nie wnoszę uwag do projektu . 


