


Projekt

U S T A W A

z dnia................................

o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki

Art. 1. W ustawie z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa

siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Wydatki na zakończenie robót likwidacyjnych i rekulty-

wacyjnych prowadzonych na terenach górnictwa siarki są

finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości nie

przekraczającej dotacji określonej na ten cel w planie finansowym

tego Funduszu, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na

dany rok.”.

Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Likwidacja zakładów górniczych, w ramach prowadzonej restrukturyzacji finansowej

górnictwa siarki, do 2000 r. była prowadzona ze środków budżetu państwa pozostających w

dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki.

W 2001 r., na podstawie autopoprawki Rządu do ustawy budżetowej, w budżecie ministra

właściwego do spraw gospodarki przewidziano ok. 25% kwoty planowanej na likwidację i

rekultywację terenów górnictwa siarki. Pozostałe środki zostały zabezpieczone i wypłacone z

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



W roku budżetowym 2002 oraz na lata następne przewidziano zmianę sposobu i formy

finansowania procesów restrukturyzacji górnictwa siarki.

Obecnie roboty likwidacyjne i rekultywacyjne terenów górnictwa są finansowane ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pod pojęciem „Roboty rekultywacyjne” rozumie się wszystkie prace prowadzone na terenach

byłych przedsiębiorstw  prowadzących w przeszłości wydobycie siarki, z wyjątkiem

likwidacji samego przedsiębiorstwa jako podmiotu gospodarczego, który powinien być

likwidowany na podstawie przepisów ustawy o przedsiębiorstwach państwowych i innych

ogólnie obowiązujących zasadach.

W związku z powyższym dostosowania do tych zmian wymaga treść art. 7.

Art. 1 pozostaje bez zmian ze względu na przewidywane połączenia przedsiębiorstw

prowadzących procesy likwidacji.

Zmiana ustawy nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Cel wprowadzenia zmiany ustawy

Celem zmiany ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki jest dostosowanie jej do

obowiązującego obecnie sposobu finansowania likwidacji i rekultywacji prowadzonej na

terenach górnictwa.

W 2001 r., na podstawie autopoprawki Rządu do ustawy budżetowej, w budżecie ministra

właściwego do spraw gospodarki przewidziano tylko ok. 25% kwoty planowanej na

likwidację i rekultywację terenów górnictwa siarki. Pozostałe środki zostały zabezpieczone i

wypłacone z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od początku 2002 r. w budżecie państwa nie ma środków dla Ministra Gospodarki, a obecnie

Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, na finansowanie procesów rekultywacji i

likwidacji terenów zdegradowanych eksploatacją siarki. Prace te są finansowane ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



Wobec powyższego konieczna jest zmiana  art. 7, a rozporządzenie Ministra Gospodarki z

dnia 14 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych

przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki (Dz.U. Nr 52, poz. 546) stało się

bezprzedmiotowe.

2.  Konsultacje społeczne

Minister Gospodarki jako organ wnioskujący przeprowadził uzgodnienia międzyresortowe

projektu ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki.

Przeprowadzone zostały również konsultacje ze związkami pracodawców oraz centralami

związków zawodowych działających w górnictwie siarki. Ze względu na brak środków

budżetowych nie osiągnięto konsensusu.

3. Zakres oceny skutków regulacji

Regulacja nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa nie jest więc

konieczne przygotowanie pogłębionej analizy. Równocześnie realizowany obecnie sposób

finansowania i wprowadzana zmiana ustawy nie pozwala na wprowadzanie dodatkowych niż

wynikające z innych obowiązujących uregulowań prawnych osłon socjalnych dla

zwalnianych pracowników.

4. Skutki wprowadzania ustawy

–  wpływ regulacji na dochody oraz wydatki budżetu i sektora publicznego

Wdrożenie projektu nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa.

Zmiana ustawy nie pozwala na wprowadzanie dodatkowych niż wynikają z  innych

obowiązujących uregulowań prawnych osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników.

–  wpływ regulacji na rynek pracy

Wejście w życie zmiany ustawy nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy.

–  wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Wejście w życie zmiany ustawy nie będzie miało bezpośredniego wpływu na

konkurencyjność gospodarki.



–  wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionu

Wejście w życie ustawy nie będzie miało zasadniczego wpływu na sytuację i rozwój

regionu.




