
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 8 listopada 2006 r. Druk nr 266 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

oraz

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 8 listopada 2006 r. nad ustawą

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 20 i 22.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Marian
Miłek wycofał swój wniosek (pkt 18 zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Gospodarki Narodowej

(-) Przemysław Alexandrowicz (-) Jacek Włosowicz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

1) w art. 2 dotychczasowy pkt 15 oznacza się jako pkt 8 oraz

dotychczasowe pkt 8-14 oznacza się odpowiednio jako pkt 9-15;

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 4, 5, 6

i 7.

2) skreśla się art. 7 i 8; Poprawka
mniejszości
KGN

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 6 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację

poprawki nr 4.

3) w art. 7:

a) w ust. 1 wyrazy "stałą konferencję" zastępuje się wyrazami

"stałe forum" oraz wyrazy "zwaną dalej "Konferencją""

zastępuje się wyrazami "zwane dalej "Forum Rozwoju

Województwa"",

b) w ust. 2 w pkt 5 wyraz "Konferencji" zastępuje się wyrazem

"Forum Rozwoju Województwa";

Poprawka sen.
A. Bieli

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 5 należy głosować łącznie.

4) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd województwa powołuje, w drodze uchwały, stałą

konferencję współpracy w zakresie spraw objętych ustawą,

dotyczących gmin, powiatów i województwa, w szczególności w

odniesieniu do strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i

krajowych programów operacyjnych, zwaną dalej "Konferencją".";

Poprawka sen.
W. Sidorowicza



2

5) w art. 7 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) marszałek województwa - jako przewodniczący;

2) wojewoda - jako wiceprzewodniczący;";

Poprawka sen.
W. Sidorowicza

6) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Forum Rozwoju Województwa ma na celu wymianę informacji

oraz ustalanie wspólnego stanowiska w zakresie spraw, o

których mowa w art. 7 ust. 1.",

b) w ust. 2-7 użyty w różnym przypadku wyraz "Konferencja"

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami

"Forum Rozwoju Województwa";

poprawka sen.
A. Bieli

7) w art. 8 w ust. 6 wyrazy "do spraw rozwoju regionalnego" zastępuje się

wyrazami "właściwemu do spraw rozwoju regionalnego";

Poprawka
KSTAP,
KGN
poparta przez
połączone komisje

8) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Strategia rozwoju kraju jest przyjmowana przez Radę Ministrów w

drodze uchwały.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

9) w art. 11 skreśla się ust. 5; Poprawka sen.
M. Miłka

10) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zarząd województwa przyjmuje regionalny program operacyjny w

drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii sejmiku wojewódzkiego.";

Poprawka sen.
M. Miłka

11) w art. 28 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) indywidualne - określone w programie operacyjnym, zgłaszane

przez beneficjentów imiennie wskazanych w programie

operacyjnym zatwierdzonym przez Radę Ministrów;";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje



3

12) w art. 28 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez

poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki

organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych

określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i

jednostek lub w wytycznych, o których mowa w art. 35 ust. 3;";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

13) w art. 28 skreśla się ust. 3; Poprawka
KSTAP,
sen. W.Sidorowicza
poparta przez
połączone komisje

14) w art. 29 w ust. 4 w pkt 3 wyraz "katalog" zastępuje się wyrazem

"rodzaj";

Poprawka
KSTAP,
KGN
poparta przez
połączone komisje

15) w art. 30 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadku regionalnych programów operacyjnych - przez zarząd

województwa.";

Poprawka sen.
W. Sidorowicza

16) w art. 31:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd województwa, w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej

oceny projektów, powołuje i odwołuje ekspertów z

poszczególnych dziedzin objętych regionalnym programem

operacyjnym na okres 5 lat, licząc od dnia powołania, a także

prowadzi listę tych ekspertów. Eksperci powinni spełniać warunki

określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw

rozwoju regionalnego, o którym mowa w art. 31 ust. 3.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Lista ekspertów, o której mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu

przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.";

Poprawka sen.
W. Sidorowicza



4

17) w art. 32 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Instytucja zarządzająca w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw instytucji  finansowych może, w drodze umowy, powierzyć

Bankowi Gospodarstwa Krajowego pełnienie funkcji instytucji

wdrażającej.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

18) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 35 w ust. 2 w pkt 6 skreśla się wyrazy "lub między priorytetemi";

Poprawka sen.
M. Miłka

19) w art. 35 w ust. 2 skreśla się pkt 8; Poprawka sen.
W. Sidorowicza

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 20 wyklucza głosowanie poprawki nr 21.

20) w art. 36:

a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej

programem operacyjnym, a w przypadku regionalnych

programów operacyjnych minister właściwy do spraw rozwoju

regionalnego powołuje, w drodze zarządzenia, Komitet

Monitorujący:",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz

właściwy wojewoda uczestniczą, poprzez swoich

przedstawicieli, w pracach Komitetu Monitorującego

powołanego dla regionalnego programu operacyjnego, o

którym mowa w ust. 2.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

21) w art. 36:

a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej

programem operacyjnym powołuje, w drodze zarządzenia, a w

przypadku regionalnych programów operacyjnych zarząd

województwa powołuje, w drodze uchwały, Komitet

Monitorujący:",

Poprawka sen.
W. Sidorowicza
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b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W skład Komitetu Monitorującego powołanego dla

regionalnego programu operacyjnego wchodzą:

1) marszałek województwa - jako przewodniczący;

2) wojewoda - jako wiceprzewodniczący.";

22) art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37. Do postępowania w zakresie ubiegania się oraz udzielania

dofinansowania na podstawie niniejszej ustawy ze

środków pochodzących z budżetu państwa lub ze środków

zagranicznych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.) oraz przepisów dotyczących postępowania

sądowo-administracyjnego.".

Poprawka sen.
A. Jarocha
poparta przez
połączone komisje

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


