
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca

2010 r. ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 3 w pkt 2, w art. 97a w ust. 3 wyraz "mienie" zastępuje się wyrazami

"składniki majątkowe";

2) w art. 3 w pkt 2, w art. 97a w ust. 4 wyrazy "utworzenia samorządowego zakładu

budżetowego" zastępuje się wyrazami "przekształcenia zakładu aktywności

zawodowej";

3) w art. 3 w pkt 2, w art. 97a w ust. 5 wyrazy "przejął zakład" zastępuje się wyrazami

"przejął prowadzenie zakładu";

4) w art. 4 w ust. 1:

a) w pkt 1 wyrazy "w formy, o których" zastępuje się wyrazami "w formę, o której",

b) w pkt 2 wyrazy "podmiotom, o których" zastępuje się wyrazami "podmiotowi,

o którym".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 4

poprawki. Większość z nich dotyczy zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241

i Nr 219, poz. 1706).

Zgodnie z § 10 Zasad Techniki Prawodawczej do oznaczania jednakowych pojęć

używa się jednakowych określeń. Biorąc powyższe pod uwagę Senat przyjął poprawkę nr 1,

która ma charakter doprecyzowujący i zmierza do zapewnienia jednolitej terminologii, jaką

posługuje się ustawa.

W świetle rozwiązań przyjętych w art. 97a ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające

ustawę o finansach publicznych gmina lub powiat będą mogły przekształcić zakład

aktywności zawodowej w samorządowy zakład budżetowy lub przekazać prowadzenie

takiego zakładu organizacji pozarządowej. Natomiast art. 97a ust. 4 wymienionej ustawy

wskazuje, że w terminie 14 dni od dnia utworzenia samorządowego zakładu budżetowego

lub przekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej należy podjąć określone

w ustawie działania. Należy stwierdzić, że wcześniej utworzony zakład aktywności

zawodowej może zostać przekształcony albo przekazany i od tego właśnie zdarzenia liczony

jest wyżej podany termin. Uwzględniając powyższe Senat przyjął poprawkę nr 2.

Z uwagi na wskazaną możliwość przekazywania prowadzenia zakładu aktywności

zawodowej, Senat uznał za zasadne doprecyzowanie w tym zakresie art. 97a ust. 5, który

mówi m.in. o "przejęciu zakładu" zamiast "przejęciu prowadzenia zakładu" i w tym celu

przyjął poprawkę nr 3.

Ponadto Senat przyjął poprawkę nr 4, która ma charakter językowy i polega

na zastąpieniu, niezasadnie zastosowanej w określonych przepisach, liczby mnogiej liczbą

pojedynczą.


