
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 21 lipca 2005 r. Druk nr 1065 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH,

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 21 lipca 2005 r. nad ustawą

o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt III ppkt: 1, 2, 3 i 5.

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Jerzy Markowski (-) Marian Żenkiewicz

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek senatorów:
W. Saługi,
S. Huskowskiego,
G. Lipowskiego,
E. Wittbrodta,
J. Smorawińskiego,
A. Chronowskiego
poparty przez
mniejszość połączonych
komisji

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek
KGFP

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 1:

a) w lit. a wyrazy "poprzedni rok budżetowy" zastępuje się wyrazami

"rok budżetowy poprzedzający rok, na który składany jest projekt

ustawy budżetowej",

b) w lit. b wyrazy "poprzednim roku budżetowym" zastępuje się

wyrazami "roku budżetowym poprzedzającym rok, na który

składany jest projekt ustawy budżetowej",

c) w lit. c wyrazy "poprzedni rok podatkowy" zastępuje się wyrazami

"rok podatkowy poprzedzający rok, na który składany jest projekt

ustawy budżetowej";

Poprawka senatorów:
Z. Piwońskiego,
Z. Gołąbka
poparta przez połączone
komisje

2) w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c po wyrazie "odliczonymi" dodaje się

wyrazy ", na podstawie art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,

poz. 176, z późn. zm.),";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez połączone
komisje



Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 3  wyklucza głosowanie poprawki nr 4.

3) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa

w ust. 2, uwzględnia:

1) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca

w gminie;

2) liczbę dzieci, w wieku od 6 do 18 lat, zameldowanych na

terenie gminy na pobyt stały;

3) udział dochodów własnych gminy przeznaczonych na cel

realizowany przez Fundusz;

4) wskaźnik poziomu bezrobocia.";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez połączone
komisje

4) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w

ust. 2, uwzględnia:

1) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w

gminie;

2) liczbę dzieci, w wieku od 6 do 18 lat, zameldowanych na

terenie gminy na pobyt stały;

3) udział dochodów własnych gminy przeznaczonych na cel

realizowany przez Fundusz.";

Poprawka senatorów:
E. Wittbrodta,
J. Smorawińskiego,
A. Chronowskiego

5) w art. 6:

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy

"w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.",

b) skreśla się ust. 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 1.

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez połączone
komisje

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

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
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