
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 20 grudnia 2001 r. Druk nr 48 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2001 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 20 grudnia 2001 r. nad ustawą o zmianie ustawy o organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji
rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, przedstawia  Wysokiemu Senatowi następujące
stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 15,
17, 18 i 19.

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady

Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy

o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych

ustaw

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek
senatorów:
K. Piesiewicza,
A. Wielowiejskiego

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 1 w pkt 7 w lit. c), w pkt 17 i w  pkt 27 w lit. a), w ust. 1b

skreśla się wyrazy "i działami";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

2) w art. 1 w pkt 25 po lit. a) dodaje się lit. a1) w brzmieniu:

"a1) skreśla się ust. 1c,";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 7 należy głosować łącznie.

3) w art. 2:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "i Prezesem Wyższego Urzędu

Górniczego",

b) w pkt 12 po wyrazach "Prezesem Państwowej Agencji

Atomistyki" dodaj się wyrazy ", Prezesem Wyższego Urzędu

Górniczego";

Poprawka sen.
Z. Zychowicza

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 6 należy głosować łącznie.

4) w art. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz na podstawie kryterium

zgodności z prawem nad działalnością regionalnych izb

obrachunkowych";

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
E. Wittbrodta,
A. Chronowskiego,
J. Sagatowskiej,
R. Smoktunowicza,
A. Kurskiej,
K. Piesiewicza



5) w art. 2 w pkt 6, w art. 12a w pkt 3 wyrazy "rządowej i

samorządowej" zastępuje się wyrazem "publicznej";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

6) skreśla się art. 9; Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
E. Wittbrodta,
A. Chronowskiego,
J. Sagatowskiej,
R. Smoktunowicza,
A. Kurskiej,
K. Piesiewicza

7) w art. 13 w pkt 1, w pkt 2 lit. b)-d) i w pkt 3 wyrazy "do spraw

administracji publicznej" zastępuje się wyrazami "do spraw

środowiska";

Poprawka sen.
Z. Zychowicza

8) skreśla się art. 16; Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
E. Wittbrodta,
A. Chronowskiego,
J. Sagatowskiej,
R. Smoktunowicza,
A. Kurskiej,
K. Piesiewicza

9) w art. 21 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) w art. 23 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być przekazane przez

Agencję, w drodze umowy, na własność jednostce

samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami

infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań

własnych.

3. Zasady gospodarowania nieruchomościami regulują przepisy

o gospodarce nieruchomościami, z tym że decyzje

w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd wydaje

Prezes Agencji. Od decyzji wydanej przez Prezesa Agencji

służy odwołanie do Ministra Obrony Narodowej.";";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

10) w art. 24 skreśla się pkt 5 i 6; Poprawka sen.
Z. Piwońskiego



poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 11 i 19 należy głosować łącznie.

11) w art. 25:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "w brzmieniu obowiązującym do dnia

uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii

Europejskiej",

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "w brzmieniu obowiązującym od dnia

uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii

Europejskiej";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

12) w art. 26 przed pkt 1 dodaje się pkt ...) w brzmieniu:

"...) w art. 2 w ust. 2, w art. 20 w ust. 4, w art. 23 w ust. 5, w art. 31

w ust. 2 i w art. 60 w ust. 5 wyrazy "Minister Finansów"

zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw instytucji

finansowych";";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

13) skreśla się art. 29; Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
E. Wittbrodta,
A. Chronowskiego,
J. Sagatowskiej,
R. Smoktunowicza,
A. Kurskiej,
K. Piesiewicza

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawek nr 15

i 16.

14) w art. 31 skreśla się pkt 3 - 10; Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
E. Wittbrodta,
A. Chronowskiego,
J. Sagatowskiej,
R. Smoktunowicza,
A. Kurskiej,
K. Piesiewicza

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawki nr 16.



15) w art. 31 w pkt 10 art. 144a otrzymuje brzmienie:

"Art. 144a. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2002 r., jeżeli jest to

uzasadnione potrzebami urzędu, Szef Służby

Cywilnej na wniosek dyrektora generalnego

urzędu może w każdym czasie obsadzić wolne

stanowiska, o których mowa w art. 41 ust. 1

pkt 2, przez osoby nie będące członkami korpusu

służby cywilnej, spełniające warunki określone w

art. 4.

2. W odniesieniu do stanowisk, o których mowa

w art. 41 ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione

potrzebami urzędu, umowę o pracę z osobami

spełniającymi warunki określone w art. 4 zawiera

Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego

ministra, kierownika urzędu centralnego lub

wojewody, przedstawiony po zasięgnięciu opinii

Szefa Służby Cywilnej.

3. W sytuacjach określonych w ust. 1 lub 2 stosuje

się odpowiednio wymagania art. 22.

4. Z osobą nie będącą członkiem korpusu służby

cywilnej, której powierzono pełnienie

obowiązków zgodnie z ust. 1 lub 2, zawiera się

umowę o pracę na czas określony, do dnia

obsadzenia tego stanowiska w drodze konkursu,

nie dłużej jednak niż na sześć miesięcy.

Wcześniejsze cofnięcie powierzenia obowiązków

ma skutki wypowiedzenia stosunku pracy przez

pracodawcę.";

Poprawka sen.
Z. Zychowicza
poparta przez
komisję

16) w art. 31 w pkt 10, w art. 144a w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2005 r."

zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2002 r.";

Poprawka
KSTAP

17) w art. 53 w pkt 3 po wyrazach "art. 5" dodaje się wyrazy ", art. 28"; Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję



18) w art. 53 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4

w brzmieniu:

"4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1 - 4, pkt 5 w zakresie art. 5 ust. 2,

art. 8 ust. 2 i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzą w życie z dniem

1 stycznia 2003 r.,";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

19) w art. 53 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez

Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.".

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


