
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 grudnia

2010 r. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. b w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 1a–1d" zastępuje się wyrazami

"ust. 1a–1c" oraz skreśla się ust. 1b;

2) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w ust. 5 skreśla się wyraz "terminowe";

3) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w ust. 7 wyrazy "wydawany jest przepis" zastępuje się wyrazami

"wydawane są przepisy wykonawcze";

4) w art. 1 w pkt 6, w art. 78c skreśla się wyrazy "w tej samej ilości";

5) w art. 1 w pkt 6, w art. 78e w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "publikowanej stawki WIBID"

zastępuje się wyrazami "stopy procentowej za depozyty na warszawskim rynku

międzybankowym, notowanej przez agencję informacyjną (WIBID),";

6) w art. 1 w pkt 6, w art. 78g w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "w zależności od terminu,

na jaki środki zostały przekazane".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Przyjmując poprawkę nr 1, Senat kierował się przekonaniem, iż nowelizacja ustaw

pociągająca za sobą zmianę poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych,

wymaga, zgodnie ogólną zasadą wprowadzoną do ustawy o finansach publicznych, również

nowelizacji, jeżeli tego będą wymagały, przepisów określających kwotowo maksymalny limit

wydatków i w związku z tym zbędny jest przepis odrębnie odnoszący się wyłącznie do

nowelizacji takich przepisów.

Poprawka nr 2 ma na celu rozszerzenie zakresu obowiązków organu

odpowiedzialnego za wdrożenie mechanizmów korygujących. Senat uznał, iż ograniczenie tej

odpowiedzialności wyłącznie do terminowości wprowadzenia mechanizmów, w sytuacji gdy

nie zawsze będzie to jednoznaczna przesłanka, jest niewystarczające i może być nieskuteczne.

Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny.

Poprawka nr 4 skreśla zbędne dookreślenie zakresu zwrotu depozytu. Zdaniem

Senatu nie należy odstępować od powszechnego rozumienia zwrotu depozytu jako zwrotu

rzeczy w tej samej ilości.

Poprawka nr 5 ma na celu użycie pełnej nazwy stopy procentowej WIBID.

Przyjmując poprawkę nr 6, Senat uznał, iż treść określająca zakres rozporządzenia

nie może pokrywać się z wytycznymi do jego wydania. Minister określając wysokość

oprocentowania uzależni ją od terminu, na jaki środki zostały przekazane w depozyt lub

zarządzanie.


