
 
Druk  nr 164-A 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 V kadencja 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI   EDUKACJI,  NAUKI  I  MŁODZIEŻY, KOMISJI POLITYKI 

SPOŁECZNEJ ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI 

REGIONALNEJ 
o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (druk nr 
94). 

 
Sejm na 5. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2005r. - zgodnie  z art. 47 ust. 1 Regulaminu 

Sejmu skierował ponownie  projekt ustawy zawarty w druku nr 164 do Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży, Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i 
Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Polityki Społecznej oraz Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 16 
grudnia 2005r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji 
Europejskiej, że poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu nie są objęte zakresem 
prawa Unii Europejskiej 

 
wnoszą : 
 
W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy następujące poprawki : 
 

1) art. 14 nadać brzmienie: 

„Art. 14. 1. Na realizację Programu gmina otrzyma dotację. 

2. W gminach, w których: 

1) dochód wynosi do 300 zł na osobę udział środków własnych gmin wynosi 
20% przewidywanych kosztów realizacji Programu; 

2) dochód wynosi od 300 zł do 400 zł na osobę udział środków własnych 
gmin wynosi 30% przewidywanych kosztów realizacji Programu; 

3) dochód wynosi powyżej 400 zł na osobę udział środków własnych gmin 
wynosi 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. 

3. Dotację przyznaje wojewoda na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta), uzgodniony z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej. 



4. Wysokość dotacji jest ustalana na podstawie porozumienia między wojewodą 
a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), mając na uwadze w 
szczególności liczbę dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających 
pomocy w zakresie dożywiania, konieczność rozwoju bazy żywieniowej i 
dowozu posiłków, a także sytuację finansową gminy. 

5. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w 
ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.”; 

- Klub Parlamentarny PSL 
- odrzucić 

 
2) w art. 14 w ust. 2 wyrazy „20%” zastąpić wyrazami „10%”; 
- Klub Parlamentarny SLD 

- odrzucić 
 
3) po art. 14 dodać art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki uwzględniające poziom bezrobocia oraz 
dochodowość w gminie, na podstawie których wojewoda może zmniejszyć 
udział własny gminy w programie do 20%.”; 

- Klub Parlamentarny Samoobrona RP 
- odrzucić 

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki zawartej w pkt 2 należy w poprawce zawartej w 
pkt 3 wyrazy „do 20%” zastąpić wyrazami „do 10%”. 
 
 

Warszawa, dnia  15 grudnia 2005 r. 
 
Przewodniczący Komisji       Przewodnicząca Komisji 
    Polityki Społecznej             Edukacji, Nauki i Młodzieży 

    i sprawozdawca 
 

   /- Rajmund Moric                 /-/ Krystyna Szumilas 
 

                       Przewodniczący Komisji 
     Samorządu Terytorialnego 
         i Polityki Regionalnej 
     

     /-/ Waldemar Pawlak 
 


