
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 września 2011 r.

w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

z usuwaniem skutków powodzi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia

2011 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 33 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5

w brzmieniu:

"5) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.";

2) w art. 34:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ochotnicza straż pożarna może otrzymać z budżetu państwa dotację na

pokrycie strat wynikających z utraty lub trwałego uszkodzenia

specjalistycznego sprzętu, jeżeli utrata lub uszkodzenie nastąpiły na skutek

działania ratowniczego prowadzonego w trakcie powodzi.",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Ochotnicza straż pożarna, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od

zakończenia działania ratowniczego przekazuje ministrowi właściwemu do

spraw wewnętrznych, za pośrednictwem komendanta powiatowego

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, zestawienie poniesionych strat w

wymiarze rzeczowym i wartościowym. W zestawieniu uwzględnia się kwotę

przysługującą z tytułu ubezpieczenia utraconego lub uszkodzonego sprzętu,

o którym mowa w ust. 2.
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  4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu opinii Komendanta

Głównego Państwowej Straży Pożarnej, występuje do ministra właściwego

do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przyznanie środków na

dotacje dla ochotniczych straży pożarnych. Po przyznaniu środków przez

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, minister właściwy do

spraw wewnętrznych przekazuje dotację ochotniczej straży pożarnej, o której

mowa w ust. 2.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia

2011 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi,

postanowił wprowadzić do niej 2 poprawki.

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat postanowił w sposób jednoznaczny wskazać, że

świadczeń uzyskanych w związku z powodzią nie wlicza się do dochodu, od wysokości

którego odrębne przepisy uzależniają uzyskanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Uchwalając poprawkę nr 2 Senat uznał, iż dotację na pokrycie strat wynikających z

utraty lub trwałego uszkodzenia specjalistycznego sprzętu używanego podczas działania

ratowniczego prowadzonego w trakcie powodzi, powinna otrzymywać ochotnicza straż

pożarna, a nie właściwa gmina. Ponadto Senatorowie rozszerzyli przyjętą przez Sejm

regulację o wskazanie trybu postępowania w sprawie o przyznanie dotacji.


