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SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ,

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

oraz

KOMISJI NAUKI i EDUKACJI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 14 września 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 13 września 2007 r. nad ustawą

o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej Nauki i Edukacji

(-) Jacek Włosowicz (-) Kazimierz Wiatr

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Jerzy Szmit



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek
KGN,
KSTAP,
KNE
poparty przez
połączone komisje

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 4 należy głosować łącznie.

1) w art. 2 w ust. 2 skreśla się kropkę na końcu oraz dodaje się wyrazy

"oraz na podstawie umów zawieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego z partnerem prywatnym, w rozumieniu art. 4 pkt 2

ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, wyłonionym w innym

trybie aniżeli wynikający z tej ustawy.";

Poprawka
senatorów:
E. Wittbrodta,
M. Płażyńskiego,
Z. Szaleńca,
A. Persona,
B. Borusewicza

2) w art. 6 w pkt 2 po wyrazie "Sejmowi" dodaje się wyrazy

"i Senatowi";

Poprawka
senatorów:
J. Kubiaka,
J. Chmielewskiego

Uwaga:

Poprawki nr 3, 5 i 7 należy głosować łącznie.

3) w art. 7 w ust. 6 skreśla się kropkę na końcu oraz dodaje się zdanie

końcowe w brzmieniu:

"oraz województwa, w których te miasta się znajdują.";

Poprawka
senatorów:
K. Bochenek,
Z. Szaleńca,
M. Pańczyk-
Pozdziej,
A. Motyczki,
A. Persona,
P. Zientarskiego
J. Szymury

4) w art. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Udziałowcami spółki, o której mowa w ust. 6, mogą być również

Poprawka
senatorów:
E. Wittbrodta,
M. Płażyńskiego,



partnerzy prywatni, z którymi podmiot publiczny zawrze umowę

w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jak

również partnerzy prywatni wyłonieni w innym trybie aniżeli

wynikający z tej ustawy.";

Z. Szaleńca,
A. Persona,
B. Borusewicza

5) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W stosunku do spółki celowej utworzonej przez miasta lub

województwa, o których mowa w art. 7 ust. 6, uprawnienia, o

których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie odpowiednio

prezydent miasta lub zarząd województwa.";

Poprawka
senatorów:
K. Bochenek,
Z. Szaleńca,
M. Pańczyk-
Pozdziej,
A. Motyczki,
A. Persona,
P. Zientarskiego
J. Szymury

6) w art. 9 w ust. 3 po wyrazie "celowej" dodaje się wyrazy "utworzonej

przez Skarb Państwa";

Poprawka
senatorów:
K. Bochenek,
Z. Szaleńca,
M. Pańczyk-
Pozdziej,
A. Motyczki,
A. Persona,
P. Zientarskiego
J. Szymury

7) w art. 9 w ust. 4 po wyrazie "miasto" dodaje się wyrazy "lub

województwo";

Poprawka
senatorów:
K. Bochenek,
Z. Szaleńca,
M. Pańczyk-
Pozdziej,
A. Motyczki,
A. Persona,
P. Zientarskiego
J. Szymury

8) w art. 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przedmiotem działalności spółek celowych, o których mowa w

art. 7 ust. 6, może być wykonywanie przedsięwzięć Euro 2012 w

imieniu własnym i na własną rzecz z wykorzystaniem

nieruchomości wniesionych do tych spółek przez jednostki

samorządu terytorialnego, w tym nieruchomości pozyskanych

przez te jednostki w drodze wywłaszczenia.".

Poprawka
senatorów:
E. Wittbrodta,
M. Płażyńskiego,
Z. Szaleńca,
A. Persona,
B. Borusewicza

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

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

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


