
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2009 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu

600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"

(druk nr 527)

I. Cel i przedmiot ustawy

Podstawowym celem nowelizacji jest uaktualnienie programu wieloletniego

"Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego", zwanego dalej

"Programem", poprzez zmianę okresu jego realizacji i zwiększenie nakładów z budżetu

państwa na zrealizowanie zadań nim objętych.

Ustawodawca przyjął, iż Program będzie realizowany do 2015 r. Wydatki z budżetu

państwa na dofinansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie będą mogły

przekroczyć kwoty 946 543 tys. zł, przy zwiększonej wartości kosztorysowej wynoszącej

962 500 tys. zł.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że zasadniczym "powodem rozpoczęcia

procedury aktualizacji Programu i nowelizacji ustawy jest wzrost kosztów Programu,

spowodowany wzrostem wielkości podatku od towarów i usług VAT w 2004 r.". Ponadto "w

trakcie realizacji zadań inwestycyjnych objętych Programem wystąpiły nieprzewidziane

okoliczności i utrudnienia, które spowodowały wzrost wartości kosztorysowych zadań

inwestycyjnych i wpłynęły na wydłużenie terminów ich realizacji" (główne przeszkody

wykazano w uzasadnieniu do projektu ustawy).

Faktycznym inicjatorem opiniowanej nowelizacji jest Uniwersytet Jagielloński, który

w dniu 3 września 2008 r. wystąpił z wnioskiem o aktualizację Programu podając wyliczenia

w zakresie kosztów poszczególnych zadań inwestycyjnych i zmian terminów ich realizacji.

W myśl art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

programy wieloletnie (w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach



- 2 -

publicznych) ustanowione przed dniem wejścia w życie tej ustawy są realizowane zgodnie z

dotychczasowymi przepisami.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2009 r. Projekt ustawy

był przedłożeniem rządowym. Sejm wydłużył, w stosunku do projektu ustawy, termin

realizacji Programu. W projekcie założono, że program będzie realizowany do 2013 r.

Wydłużając wskazany termin zwiększono również nakłady z budżetu państwa na

zrealizowanie zadań inwestycyjnych objętych Programem oraz wartość kosztorysową tych

zadań. Projekt zakładał nakłady z budżetu państwa w wysokości 735 251 tys. zł oraz wartość

kosztorysową 751 208 tys. zł.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Jakub Zabielski

Starszy legislator


