
Warszawa, dnia 7 marca 2006 r.

Opinia do ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Uchwalona w dniu 17 lutego br. ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych

podmiotów ma na celu udzielenie dotacji podmiotowej Przedsiębiorstwu Państwowemu

Kopalnia Soli "Bochnia", Przedsiębiorstwu Państwowemu Kopalnia Soli "Wieliczka",

Zakładom Górniczym "Trzebionka" S.A., Zakładom Górniczo-Hutniczym "Bolesław" S.A.

oraz Centralnej Pompowni "Bolko" Sp. z o.o. Konieczność uchwalenia ustawy określającej

cel, zakres wykorzystania oraz sposób udzielania dotacji wynika z dyspozycji art. 110 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym z budżetu państwa

mogą być udzielone dotacje podmiotowe wyłącznie na cele i w zakresie określonym w

ustawie innej niż ustawa budżetowa.

Udzielona na podstawie ustawy dotacja ma być przeznaczona na całkowitą

likwidację niektórych zakładów górniczych, utrzymania, zabezpieczenia i ratowania

zabytkowych części zakładów górniczego wchodzących w skład kopalni "Wieliczka" oraz

"Bochnia", finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji byłych zakładów

górniczo - hutniczych oraz na dofinansowanie częściowej likwidacji zakładu górniczego

"Trzebionka" oraz dofinansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu

górniczego "Bolesław".

W ramach tych zadań maja być wykonane min. likwidacja otworów

eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych, likwidacja zbędnych instalacji, budynków oraz

demontaż maszyn i urządzeń, naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego,

rekultywacja terenów pogórniczych, wykonywanie prac zabezpieczających związanych z

likwidowanym zakładem górniczym, utylizację solanki w zakładach górniczych oraz

zabezpieczenie części zabytkowych i renowacja zabytkowych wyrobisk.

Dotacja ma być także przeznaczona na finansowanie świadczeń wypłacanych w

trakcie urlopu górniczego, pracownikom likwidowanych zakładów górniczych, a także na

finansowanie deputatu węglowego, nagrody rocznej i innych świadczeń wypłacanych z

funduszu świadczeń socjalnych.
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Dotacja na finansowanie działań określonych w ustawie będzie udzielona na wniosek

wymienionych w ustawie podmiotów po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw

gospodarki programów likwidacji, rocznego planu likwidacji bądź rocznego planu działań

wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.

Ustawa określa także tryb wypłaty oraz sposób waloryzacji świadczeń socjalnych

oraz zasady utraty prawa do świadczenia.

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym z wyjątkiem art. 4,

określającego jakie świadczenia socjalne dla pracowników likwidowanych zakładów

górniczych mają być finansowane z dotacji. Przepis niepotrzebnie posługuje się generalną

nazwą "świadczenia socjalne" dla określenia konkretnych uprawnień pracowników, co

powoduje nieprecyzyjne określenie rodzaju świadczenia. Zgodnie z dotychczasowymi

zasadami wynikającymi z rozporządzeń wydawanych do ustaw budżetowych (np. z dnmia 13

lutego 220r. oraz z dnia 7 lutego 2005 r.) dotacja ma być przeznaczona na finansowanie

świadczeń wypłacanych w trakcie urlopu górniczego, a nie jakichkolwiek świadczeń

socjalnych dla pracowników "którzy przed dniem wejścia w życie ustawy otrzymywali to

świadczenie". Przepis należy doprecyzować i wskazać jakiego to rodzaju świadczenie

socjalne będzie finansowane z dotacji.

- w art. 4 w pkt 1 wyrazy "świadczeń socjalnych" zastępuje się wyrazami

" świadczeń wypłacanych w okresie trwania urlopu górniczego"
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