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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r.

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Rybackiego

(druk nr 525)

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 249, poz.

2104, z późn. zm.)

Art. 208.
1. Wydatki związane z realizacją programów finansowanych ze środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, 3a i 4, są dokonywane zgodnie z procedurami
określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy
ich wykorzystaniu.

[2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją
programów operacyjnych, w tym sposób i tryb udzielania zaliczek beneficjentom lub
wykonawcom, mając na względzie:

1) rodzaje realizowanych projektów;
2) koszt projektu;
3) konieczność zagwarantowania prawidłowości dokonywania wydatków.]

<2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z
realizacją programów operacyjnych, z wyłączeniem programu operacyjnego
finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego, w tym
sposób i tryb udzielania zaliczek beneficjentom lub wykonawcom, mając na
względzie:

1) rodzaje realizowanych projektów;
2) koszt projektu;
3) konieczność zagwarantowania prawidłowości dokonywania wydatków.>

<2a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programu
operacyjnego finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu
Rybackiego, w tym sposób i tryb udzielania zaliczek beneficjentom, mając na
względzie:

1) rodzaje realizowanych operacji;
2) koszt operacji;
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3) konieczność zagwarantowania prawidłowości dokonywania wydatków.>
3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze

rozporządzenia, sposób dokonywania wydatków na realizację programów i projektów w
ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, uwzględniając rodzaj realizowanych
projektów.

Art. 209.
1. Szczegółowe warunki przekazywania i wykorzystania dotacji rozwojowej, o której mowa

w art. 202, określa umowa zawarta przez dysponenta środków z beneficjentem dotacji.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) opis przedsięwzięcia, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji;
2) harmonogram dokonywania wydatków w ramach programu lub zadania, obejmujący

okres co najmniej jednego kwartału;
3) wysokość środków przyznanych beneficjentowi i tryb przekazywania tych środków;

3a) zasady rozliczania odsetek bankowych od przekazanych środków dotacji rozwojowej
w formie zaliczki;

4) zobowiązanie do poddania się kontroli przez beneficjenta i tryb kontroli realizacji
przedsięwzięcia;

5) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków;
6) formy zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań

wynikających z umowy;
7) warunki rozwiązania umowy, w tym w szczególności ze względu na

nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji programu lub projektu, jeżeli
charakter nieprawidłowości czyni niemożliwym lub niecelowym dalszą realizację
postanowień umowy;

8) warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w
nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny;

9) inne postanowienia wynikające z przepisów wspólnotowych lub krajowych.
3. Przepis ust. 2 pkt 6 nie ma zastosowania do beneficjenta dotacji rozwojowej będącego

jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest
Skarb Państwa, a także do Banku Gospodarstwa Krajowego.

<4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może powierzyć, w drodze umowy,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawieranie umów, o których
mowa w ust. 1.>
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USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia,
koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

a)alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg

określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób
odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób
niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach
dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o
pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu,
Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania
zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji
wojskowej,

f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia

posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich

Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin,
którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

k) o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w
sprawach ochrony czasowej,

l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz.
1437);

2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w
sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach
z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej
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Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w
sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji
rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z
zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

<3a) wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o
wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr ..., poz. ...);>

4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;

5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach
wymienionych w pkt 1-4;

6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę
imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także
zstępnych i małżonków tych osób;

7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę
na działania związane z czynną ochroną przyrody.

2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w
innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie
skarbowej.


