UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o finansach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca
2009 r. ustawy o finansach publicznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 5 w ust. 2 w pkt 1 przed wyrazami "funduszy celowych" dodaje się wyraz
"państwowych";

2)

w art. 23:
a) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "szefa lub prezesa jednostki, o której mowa" zastępuje się
wyrazami "organ lub kierownika jednostki, o których mowa",
b) w ust. 3 wyrazy "Szef lub prezes" zastępuje się wyrazami "Organ lub kierownik
jednostki";

3)

w art. 24 w ust. 5 skreśla się wyrazy "administracji rządowej,";

4)

w art. 41 w ust. 4 wyrazy "państwowe fundusze celowe" zastępuje się wyrazami
"dysponentów państwowych funduszy celowych" oraz wyraz "budżetu" zastępuje się
wyrazami "planów finansowych";

-25)

w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przejmuje od jednostek sektora
finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2,
akcje i udziały w spółkach oraz obligacje wyemitowane przez podmioty inne niż
Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonuje wynikające z
nich uprawnienia Skarbu Państwa.";

6)

w art. 57 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy ", w sytuacji wystąpienia
okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 i 5";

7)

w art. 58 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "minister lub organ dysponujący państwowym
funduszem celowym" zastępuje się wyrazami "dysponent państwowego funduszu
celowego";

8)

w art. 86 w pkt 2 w lit. a:
a) w tiret drugim po wyrazie "jednostek" dodaje się wyrazy "oraz jednostek
obsługujących organy",
b) w tiret piątym po wyrazie "jednostkach" dodaje się wyrazy "oraz jednostkach
obsługujących organy";

9)

w art. 132 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
"4a) w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym;";

10)

w art. 133 po wyrazach "finansów publicznych" dodaje się wyrazy ", o której mowa w
art. 132 ust. 2 pkt 4,";

11)

w art. 139 w ust. 2 po wyrazach "Naczelnego Sądu Administracyjnego" dodaje się
wyrazy "wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi" oraz skreśla się wyrazy
"oraz wojewódzkich sądów administracyjnych";

-312)

w art. 176 w ust. 1, w art. 177 w ust. 3 w pkt 1, w art. 292 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w
art. 293 w ust. 1 i w art. 294 w ust. 1 wyrazy ", o których mowa w art. 139 ust. 2"
zastępuje się wyrazami "oraz jednostek obsługujących organy, o których mowa w
art. 139 ust. 2";

13)

w art. 257 w pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji
przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;";

14)

w art. 295 w ust. 2 i w art. 296 wyrazy "oraz jednostek, o których mowa w art. 139
ust. 2" zastępuje się wyrazami", jednostek oraz jednostek obsługujących organy, o
których mowa w art. 139 ust. 2".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

-4Uzasadnienie
Senat, po rozpatrzeniu ustawy o finansach publicznych, postanowił wprowadzić do
jej tekstu 14 poprawek.
Wprowadzając poprawkę nr 2, Senat stanął na stanowisku, iż nie wszystkie jednostki
i organy wymienione w art. 139 ust. 2 mają szefa lub prezesa i w związku z tym należy
uogólnić nazwę podmiotu, który może utworzyć instytucję gospodarki budżetowej.
Przyjmując poprawkę nr 3, Senat nie znalazł przyczyn, dla których tylko instytucje
gospodarki budżetowej utworzone przez organy administracji rządowej będą mogły
dokonywać zmian w planie finansowym jednostki.
Poprawka nr 4 stanowi konsekwencję koncepcji, iż fundusze celowe stanowią
jedynie rachunek bankowy i w ich imieniu działają dysponenci funduszy. Ponadto poprawka
ta doprecyzowuje, że jednostki wymienione w tym przepisie sporządzają plany finansowe, a
nie budżety.
Poprawka nr 5 ma na celu precyzyjne określenie, iż minister właściwy do spraw
Skarbu Państwa przejmuje od jednostek sektora finansów publicznych obligacje oraz akcje i
udziały w spółkach i wykonuje wynikające z nich uprawnienia Skarbu Państwa.
Przyjmując poprawkę nr 6, Senat stanął na stanowisku, iż okoliczności wystąpienia z
wnioskiem o częściowe umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty ("ważny interes
dłużnika lub interes publiczny") nie mogą pokrywać się z przesłanką zastosowania ulgi
("możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa").
Poprawki 8, 12 i 14 mają na celu uwzględnienie okoliczności, iż w przepisie art. 139
ust. 2 wymienione są nie tylko jednostki (budżetowe, organizacyjne), ale również organy
państwa, a wymienione przepisy odnoszą się do jednostek obsługujących te organy.
Przyjmując poprawki nr 9 i 10, Senat stanął na stanowisku, iż ograniczenia
dotyczące przyznawania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji nie powinny mieć zastosowania do dotacji przyznawanych organizacjom
pozarządowym. Celem poprawek było usunięcie wątpliwości dotyczących możliwości
przyznawania dotacji, w szczególności, w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
W celu uelastycznienia budżetów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto
poprawkę nr 13, która pozwoli na zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z
uzyskaniem dotacji od innych jednostek sektora finansów publicznych.
Poprawki nr 1, 7 i 11 mają charakter porządkowy.

