
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 20 lipca 2005 r. Druk nr 1050 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

oraz

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 20 lipca 2005 r. nad ustawą

o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Przewodniczący Komisji
Ustawodawstwa i Praworządności Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Andrzej Jaeschke (-) Jerzy Suchański



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek
KSPI, KUP
poparty przez
połączone komisje

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

1) w art. 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prokuratoria Generalna jest centralnym organem

administracji rządowej podległym Prezesowi Rady

Ministrów.",

b) skreśla się ust. 3;

Poprawka senatorów:
J. Szafrańca,
R. Matusiaka,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
H. Dzido,
S. Izdebskiego,
K. Jurgiela,
A. Bieli,
M. Szyszkowskiej

2) w art. 3 wyrazy "Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa"

zastępuje się wyrazami "Prezes Prokuratorii Generalnej";

Poprawka senatorów:
J. Szafrańca,
R. Matusiaka,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
H. Dzido,
S. Izdebskiego,
K. Jurgiela,
A. Bieli,
M. Szyszkowskiej

3) w art. 3 po wyrazie "Sejmowi" dodaje się wyrazy "i Senatowi"; Poprawka
mniejszości KUP

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 5 należy głosować łącznie.

4) w art. 4 w ust. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) zgłaszanie sprzeciwu w zakresie rozporządzania mieniem

państwowym;";

Poprawka senatorów:
A. Bieli,
M. Szyszkowskiej
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5) dodaje się art. 5a-5f w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. Sprzeciw, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt ...,

dotyczy wykonywania praw majątkowych

stanowiących mienie państwowe przez centralne

organy państwa, terenowe organy administracji

rządowej oraz państwowe osoby prawne i

państwowe jednostki organizacyjne niemające

osobowości prawnej, polegającego na rozporządzeniu

lub zobowiązaniu do rozporządzenia prawami

majątkowymi o wartości przekraczającej 10 000 000

złotych.

2. Prokuratoria Generalna zgłasza sprzeciw mając na

uwadze należytą ochronę praw i interesów

majątkowych Skarbu Państwa oraz państwowych osób

prawnych, pod względem gospodarności, celowości i

zgodności z prawem.

Art. 5b. Czynność prawna, o której mowa w art. 5a ust. 1,

jest ważna pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu

przez Prokuratorię Generalną.

Art. 5c. 1. Zamiar dokonania czynności wymienionych w art. 5a

ust. 1 podlega zgłoszeniu do Prokuratorii Generalnej.

2. Zgłoszenia dokonują organy, osoby i jednostki, o

których mowa w art. 5a ust. 1.

3. Prokuratoria Generalna może zgłosić sprzeciw wraz z

uzasadnieniem, w terminie 30 dni od dnia

zawiadomienia jej o zamiarze dokonania czynności

wymienionej w art. 5a ust. 1.

4. Prokuratoria Generalna zawiadamia niezwłocznie

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o

zgłoszonym jej zamiarze dokonania czynności,

wymienionej w art. 5a ust. 1.

Art. 5d. 1. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu organowi (osobie

lub jednostce) zamierzającemu dokonać czynność

Poprawka senatorów:
A. Bieli,
M. Szyszkowskiej
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wymienioną w art. 5a ust. 1 przysługuje w terminie 14

dni od dnia doręczenia sprzeciwu prawo żądania

rozpatrzenia sprawy przez Radę Ministrów.

2. Do żądania rozpatrzenia sprawy przepisy art. 5c

stosuje się odpowiednio.

3. Stanowisko Rady Ministrów jest wiążące dla organu

(osoby lub jednostki) uprawnionego do

rozporządzania mieniem państwowym.

Art. 5e. Przed zgłoszeniem sprzeciwu Prokuratoria Generalna

ma prawo do:

1) żądania wszelkich dokumentów i materiałów, z

zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo

chronionej;

2) oględzin obiektów i pomieszczeń;

3) wzywania i przesłuchiwania świadków;

4) korzystania z pomocy biegłych i specjalistów;

5) zwracania się do organów kontroli państwowej i

wymiaru sprawiedliwości o udzielenie informacji i

udostępnienie materiałów, z uwzględnieniem

przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

Art. 5f. W odniesieniu do czynności rozporządzającej lub

zobowiązującej do rozporządzenia mieniem

państwowym pozostającym w dyspozycji:

1) centralnego organu państwa - sprzeciw zgłasza

Prezes Prokuratorii Generalnej;

2) terenowego organu administracji rządowej -

sprzeciw zgłasza właściwy terytorialnie oddział

Prokuratorii Generalnej;

3) państwowej osoby prawnej lub państwowej

jednostki organizacyjnej niemającej osobowości

prawnej - sprzeciw zgłasza oddział Prokuratorii

Generalnej właściwy ze względu na siedzibę tej

osoby lub jednostki.";
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6) w art. 8 w ust. 2 kropkę na końcu zdania drugiego zastępuje się

przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 1.";

Poprawka
sen. A. Wielowieyskiego

Uwaga:

Poprawki nr 7 i 9 należy głosować łącznie.

7) skreśla się art. 17; Poprawka senatorów:
H. Dzido,
J. Szafrańca

Uwaga:

Poprawki nr 8 i 10 należy głosować łącznie.

8) skreśla się art. 18; Poprawka senatorów:
H. Dzido,
J. Szafrańca

9) w art. 25 w ust. 1 skreśla się pkt 2; Poprawka senatorów:
H. Dzido,
J. Szafrańca

10) w art. 25 skreśla się ust. 2; Poprawka senatorów:
H. Dzido,
J. Szafrańca

11) w art. 43 w ust. 2 w zdaniu końcowym wyrazy "130%" zastępuje

się wyrazami "100%";

Poprawka
sen. J. Sztorca

12) skreśla się art. 44, 46 i 48; Poprawka
sen. J. Sztorca

13) w art. 84 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do pracowników

samorządowych zatrudnionych w komórkach obsługi prawnej,

jak również w innych komórkach organizacyjnych urzędów

jednostek samorządu terytorialnego, których organy (lub

członkowie organów) na podstawie przepisów szczególnych

podejmują za Skarb Państwa czynności w postępowaniach

sądowych.".

Poprawka
sen. A. Wielowieyskiego

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

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

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


