
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi
oraz Komisji Budżetu

i Finansów
Publicznych

oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego
i Administracji

Państwowej

Nr posiedzenia: 126 Nr posiedzenia: 113 Nr posiedzenia: 200

Data posiedzenia:  12 sierpnia 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Kazimierz Kleina – przewodniczący Komisji Budzetu i Finansów
Publicznych.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(druk senacki nr 969, druk sejmowy nr 3337).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Małgorzata
Adamczak, Przemysław Błaszczyk, Michał Boszko, Lucjan Cichosz, Jerzy
Chróścikowski, Henryk Górski, Piotr Głowski, Kazimierz Jaworski,
Ryszard Knosala, Jan Olech, Zdzisław Pupa, Grażyna Sztark, Eryk
Smulewicz, Grzegorz Wojciechowski, Ireneusz Niewiarowski

− senatorowie członkowie Komisji Budzetu i Finansów Publicznych:
Kazimierz Kleina, Grzegorz Banaś, Wiesław Dobkowski, Piotr
Gruszczyński, Stanisław Karczewski, Henryk Woźniak, Marek Ziółkowski,

− senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej: Michał Boszko, Władysław Dajczak, Stanisław Jurcewicz,
Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Władysław Ortyl, Bohdan
Paszkowski, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Sadowski, Janusz Sepioł,

− zaproszeni goście:
− Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

− minister członek Rady Ministrów Michał Boni ze
współpracownikami,

− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
− podsekretarz stanu Artur Ławniczak ze współpracownikami,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Maciej Telec.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Uzasadnienie do ustawy przedstawił minister członek Rady Ministrów Michał Boni. Zasadniczym

celem projektowanej ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. z uwagi na
ponowne wystąpienie powodzi w 2010 r. Na skutek nadmiernych opadów atmosferycznych, które
miały miejsce w sierpniu 2010 r., powódź dotknęła miejscowości, osoby i podmioty, które nie
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zostały objęte zakresem stosowania nowelizowanej ustawy. Ponadto proponuje się nowelizację
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427,
z późn. zm.). Zmiana tej ustawy zaproponowana w art. 2 polega na dodaniu nowego działania,
w ramach którego będą mogły być wspierane inwestycje mające na celu przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń
o charakterze siły wyższej przez odtworzenie majątku w gospodarstwach rolnych, w tym
inwentarza żywego oraz plantacji wieloletnich. W celu wdrożenia nowo wprowadzonego działania
będzie konieczne wydanie kolejnego rozporządzenia na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 wyżej
wymienionej ustawy, w którym zostaną uregulowane szczegółowe warunki i tryb przyznawania
pomocy w ramach tego działania. Na podstawie tego upoważnienia w odniesieniu do każdego
działania zostały wydane odrębne rozporządzenia. Wprowadzenie ustawą nowego działania nie
wpływa na obowiązywanie dotychczas wydanych rozporządzeń, gdyż dotyczą one innych działań
i w odniesieniu do tych działań nie ulega zmianie zakres upoważnienia ustawowego. Dodanie
w art. 29 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy jest związane z koniecznością intensyfikacji pomocy na
terenach dotkniętych klęską żywiołową.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o charakterze legislacyjnym.
Senatorowie zgłosili pytania do przedstawiciela rządu, między innymi dotyczące zasad stosowania
wyższego poziomu pomocy w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” dla
gospodarstw dotkniętych zniszczeniami, tj. gospodarstw, w których oszacowano, że straty
w uprawach wynoszą minimum 30 % lub straty w majątku trwałym wynoszą nie mniej niż 1 050 zł.
Odpowiadając na pytania senatorów, minister członek Rady Ministrów Michał Boni podkreślał, że
przygotowywane są dokumenty uzupełniające między innymi zmiany w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich, przyjmowane obiegowo przez rząd.
Senator Kazimierz Kleina zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Komisje jednomyślnie poparły ten wniosek w głosowaniu (22 głosami za).
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Kazimierza Kleinę.

Konkluzja: Komisje poparły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 969A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


