
 
Druk nr 2498-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 
 

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

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw  związanych z realizacją 
wydatków budżetowych (druk nr 2413) 

 
 

Sejm na 54 posiedzeniu w dniu 18 listopada 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2498 do 

Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu.  

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

19 listopada 2009 r.  

 

wnosi: 

 

 

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

 
1) skreślić art. 3; 

- KP „Polska Plus” 

- odrzucić 

2) skreślić art. 4; 

- KP „Polska Plus” 

- odrzucić 
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3) skreślić art. 5; 

- KP „Polska Plus” 

- KP PiS 

- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 4, 10 i 16 

 

4) skreślić art. 6; 

- KP „Polska Plus” 

- KP PiS 

- odrzucić 

5) skreślić art. 7; 

- KP „Polska Plus” 

- odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 5 jest bezprzedmiotowość poprawki 
nr 6 

 

6) w art. 7 skreślić pkt 3; 

- KP PiS 

- odrzucić 

7) skreślić art. 9; 

- KP „Polska Plus” 

- odrzucić 

8) skreślić art. 12; 

- KP „Polska Plus” 

- odrzucić 

9) w art. 13 w pkt 1: 

a) lit. a nadać brzmienie: 

 „a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. 
zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, 

3) opiekunowi faktycznemu dziecka 

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 
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lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.”,”, 

b) lit. d nadać brzmienie: 

„d) w ust. 5 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 
spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, 
w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w 
placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku 
szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez 
więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;”;”; 

- KP PSL 

- KP PO 

- przyjąć 

10) skreślić art. 16; 

- KP PiS 

- KP „Polska Plus” 

- odrzucić 

11) art. 17 nadać brzmienie: 

„Art. 17. 
W ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 oraz z 2008 r. Nr 225, poz. 1487) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) i jest 
realizowany w latach 2006-2013.”; 

2) w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc przyznawana osobom, których 

dochody przekraczają 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1, jest 
finansowana ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu.”;  

3) w art. 6a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 1, nie może 

przekroczyć 30% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i 
przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji 
administracyjnych.”; 

4) art. 13 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 13. 1. Program jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetów gmin, 

a łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego 
realizacji wyniosą nie mniej niż 6 000 000 tys. zł, w tym w latach 2010 – 
2013 nie mniej niż 4 100 000 tys. zł.  
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2. Planowane środki z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych 
w ramach Programu nie mogą być w poszczególnych latach mniejsze niż 
800 000 tys. zł. 

3. Wysokość środków z budżetu państwa na realizację działań 
przewidzianych w ramach Programu w latach 2010 – 2013 określa ustawa 
budżetowa na dany rok. 

4. Środki, o których mowa w ust. 2 i 3, są planowane w budżetach 
wojewodów oraz w rezerwie celowej budżetu państwa.”;”; 

- KP „Polska Plus” 

- odrzucić 

 

Uwaga: poprawkę nr 11 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 17 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawek nr 11 i 17 jest bezprzedmiotowość 
poprawek nr 12 i 13 

 

 

12) w art. 17 pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) w art. 6a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 1, nie może 
przekroczyć 30% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i 
przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych 
decyzji administracyjnych.”;”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

13) w art. 17 w pkt 4, art. 12 nadać brzmienie: 

„Art. 12. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedstawia 
Radzie Ministrów oraz Sejmowi projekt harmonogramu zadań 
wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy, a także 
roczne sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok budżetowy, 
do dnia 30 czerwca. 

2. Rada Ministrów oraz Sejm przyjmuje, w drodze uchwał, harmonogram 
zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz 
roczne sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok budżetowy.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

14) skreślić art. 18; 

- KP „Polska Plus” 

- odrzucić 
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15) po art. 20 dodać art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. W roku 2010 do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie 
stosuje się przepisu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o 
pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z 
późn. zm.).”; 

- KP „Polska Plus” 

- odrzucić 

16) skreślić art. 23; 

- KP „Polska Plus” 

- KP PiS 

- odrzucić 

17) skreślić art. 24. 

- KP „Polska Plus” 

- odrzucić 

 
 
 
Warszawa, dnia 19 listopada 2009 r. 
 
 

   Przewodniczący  
 Sprawozdawca  Komisji Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Aleksander Marek Skorupa  (-) Paweł Arndt 



URZAD 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPE JSKIEJ 

SEKRETARZ STANU 
Mikolaj Do wgielewicz 

Warszawa, dnia J1istopada 2009 r. 

Pan 
Pawet Arndt 
Przewodniczqcy Komisji 
Finans6w Publicznych 
Sejm RP 

Opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej rzqdowego projektu ustawy o zmianie 
nie'kto'rych ustaw zwiqzanych z realizacjq wydatko'w budietowych (druk nr 2413) ujgtego w 
dodatkowym sprawozdaniu Komisji Finanso'w Publicznych (druk nr 2498-A) wyraiona na 
podstawie art. 9 pkt 3 w zwiqzku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 
sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z p6in. 
zm.) pnez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikotaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie Przewodniczqcy, 

W zwiqku z przedloionym sprawozdaniem Komisji Finans6w Publicznych (pismo nr 
FPB-0 150-233-09) pozwalam sobie wyraziC nastqpujqcq opiniq: 

Poprawki do projektu ustawy ujpte w dodatkowym sprawozdaniu nie sq spneczne z 
prawem Unii Europejskiej. 

Z powazaniem, 


