SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2008 r.

Druk nr 98 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
(wraz z wnioskami mniejszości komisji)
o uchwalonej przez Sejm w dniu 28 marca 2008 r.
ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Marszałek Senatu dnia 1 kwietnia 2008 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 9 i 18 kwietnia 2008 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Jerzy Chróścikowski

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w sprawie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 marca 2008 r.
ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadza do jej tekstu
następujące poprawki:

1)

w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz przez wyjątkową dekoniunkturę na
rynku produktów rolnych";

2)

w art. 8:
a) w ust. 2 skreśla się wyrazy ", spośród osób należących do państwowego zasobu
kadrowego",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Prezes Agencji powołuje i odwołuje zastępców Prezesa Agencji.";

3)

w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes
Agencji, a kierowników biur powiatowych i ich zastępców – dyrektor oddziału
regionalnego.";
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4)

w art. 11 skreśla się wyrazy "na stanowiskach pracy";

5)

w art. 13 wyrazy "objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze" zastępuje
się wyrazami "obejmującym wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, o których
mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1";

6)

w art. 21 w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Wysokość wynagrodzenia Prezesa Agencji ustala Prezes Rady Ministrów.";

7)

w art. 21 w ust. 9 po wyrazie "zakresie" dodaje się wyrazy "oraz efektywność
wydatkowania środków publicznych";

8)

w art. 28 w ust. 3 skreśla się wyrazy "albo rozłożenie na raty lub odroczenie terminu
spłaty wierzytelności Agencji";

9)

po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:
"Art. 35a. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.)
w art. 4 w pkt 2 uchyla się lit. b.";

10)

art. 43 otrzymuje brzmienie:
"Art. 43. Stosunki pracy zastępców Prezesa Agencji, zastępców dyrektorów oddziałów
regionalnych i zastępców kierowników biur powiatowych, nawiązane na mocy
dotychczasowych przepisów, stają się stosunkami pracy na podstawie
powołania z dniem wejścia w życie ustawy.".

WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

1)

o odrzucenie ustawy;

2)

w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Zastępców Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa
Agencji spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Prezes Rady
Ministrów odwołuje zastępców Prezesa Agencji.";

3)

w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Dyrektorów oddziałów regionalnych powołuje i odwołuje Prezes Agencji,
a kierowników biur powiatowych – dyrektor oddziału regionalnego.";

4)

skreśla się art. 43;

5)

w art. 47 wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "30 dni".
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