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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI INFRASTRUKTURY 

ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 
 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (druki nr 1216 i 1216-A) 
 
 

Sejm na 28. posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 r. skierował poselski projekt ustawy 
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1216) wraz z 
autopoprawką (druk nr 1216-A) do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych podczas 
drugiego czytania. 

 
Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po 

rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. 
 

wnoszą: 
 

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

 
1) w art. 1 w pkt 2 ust. 9 nadać brzmienie: 

„9. Minister właściwy do spraw infrastruktury w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw rolnictwa dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 5b.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
2) w art. 1 w pkt 2 ust. 10 nadać brzmienie: 

„10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb 
udzielania dotacji z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b, 
uwzględniając pierwszeństwo dla: 

1) gmin i powiatów realizujących drogę alternatywną dla drogi krajowej lub 
wojewódzkiej, 

2) gmin i powiatów, jeżeli środki te zapewnia własny udział w wykorzystaniu 
środków Unii Europejskiej 

 a także konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki 
samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych oraz 



zabezpieczenia przez te jednostki udziału własnych środków w planowanych 
inwestycjach, a także zachowanie dyscypliny finansów publicznych.”. 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  

 
 
 
Warszawa, dnia 7 listopada 2008 r. 
 
 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
     Samorządu Terytorialnego Infrastruktury 
       i Polityki Regionalnej 
 
       /-/ Bronisław Dutka /-/ Zbigniew Rynasiewicz 
 
 

Sprawozdawca 
 

/-/ Waldy Dzikowski 
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