
Warszawa, dnia  18 grudnia 2006 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu

Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej (druk nr 323)

Uchwalona w dniu  15 grudnia 2006 r. ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji

rządowej wypracowana została przez Sejm na podstawie projektu poselskiego z druku

nr 1169. Celem nowelizacji jest zmiana kompetencji w zakresie nadzoru nad Agencją

Nieruchomości Rolnych. Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa z

chwilą wejścia w życie ustawy przejmie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Uwagi szczegółowe

1. Uwaga do art. 1 pkt 4 lit. a  - proponuję poprawkę o charakterze redakcyjnym:

- w art. 1 w pkt 4 w lit. b, ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Wiceprezesa Agencji powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi na

wniosek Prezesa Agencji, spośród osób należących do państwowego zasobu

kadrowego. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek Prezesa Agencji

odwołuje Wiceprezesa Agencji.".

2. Uwaga do art. 1 pkt 10

Pragnę zwrócić uwagę Komisji na przepis art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej, w myśl

którego roczne plany finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju wsi w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. Należy rozważyć, czy takie

kompetencje w zakresie planów finansowych nie uzasadniają zmiany upoważnienia

ustawowego w art. 23a w ust. 2, dotyczącego ustalania przesłanek umarzania, rozkładania na

raty i odraczania należności  w kierunku wprowadzenia obowiązku porozumiewania się
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ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z ministrem właściwym do spraw Skarbu

Państwa.

3. Uwaga do art. 2, dotyczącego zmian w ustawie o działach administracji rządowej.

Należy zastanowić się, czy kompetencja ministra właściwego do spraw Skarbu

Państwa w zakresie zatwierdzania rocznych planów finansowych (art. 20 ust. 3) określania

szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych i gospodarki

finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (art. 20 ust. 6) nie powinnna znaleźć

odzwierciedlenia w ustawie o działach administracji rządowej.

Propozycja poprawek:

- w art. 2 w pkt 1 w lit a, w ust. 3 po wyrazie "oraz" dodaje się wyrazy ",z

uwzględnieniem przepisu art. 25 ust. 4,";

- w art. 2  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w zakresie zatwierdzania

rocznych planów finansowych oraz określania szczegółowych zasad

gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych i gospodarki

finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, współdziała z ministrem

właściwym do spraw rozwoju wsi.".".

Opracowała Hanna Kaśnikowska


