
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r. Druk nr 528 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 21 czerwca 2017 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz 

niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt III ppkt: 7, 8, 9, 13, 14 i 18. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Budżetu i Finansów Publicznych Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 (-) Grzegorz Bierecki   (-) Piotr Zientarski 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 

mniejszości  

KSTAP, KBFP 

poparty przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KSTAP, KBFP 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  w art. 1 w pkt 4, w art. 5 w ust. 3 po wyrazie „celowości” dodaje się 

wyrazy „i gospodarności”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 4 i 12 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 13. 

 

2)  w art. 1: 

a) skreśla się pkt 17, 18 i 20,  

b) w pkt 21 w lit. a skreśla się tiret pierwsze i trzecie, 

c) w pkt 22 w lit. b skreśla się wyrazy „5b i”;  

Poprawka 

mniejszości  

KSTAP, KBFP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 10 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 11 i 14. 

 

3)  w art. 1 skreśla się pkt 19; Poprawka sen. 

B. Zdrojewskiej 
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4)  w art. 1: 

a) w pkt 21: 

– w lit. a skreśla się tiret drugie, 

– skreśla się lit. b, 

b) w pkt 22 skreśla się lit. a, 

c) skreśla się pkt 23; 

Poprawka 

mniejszości  

KSTAP, KBFP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

5)  w art. 1 w pkt 21 skreśla się lit. c; Poprawka 

mniejszości  

KSTAP, KBFP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawek nr 7, 8 i 9. 

 

6)  skreśla się art. 2–4, art. 6 i art. 13; Poprawka 

mniejszości  

KSTAP, KBFP 
poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 Uwaga: 

Poprawki nr 7, 8 i 9 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w art. 98: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące 

gminy, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 96 

ust. 2 i art. 97 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie art. 

89 i nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, o którym 

mowa art. 97a, podlegają zaskarżeniu do sądu 

administracyjnego z powodu niezgodności z prawem 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.”, 

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu: 

„3b. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, 

o którym mowa w art. 96 ust. 2, oraz na nadanie temu 

rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności jest 

uprawniony odwołany wójt. 

3c. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, 

o którym mowa w art. 97 ust. 1, oraz na nadanie temu 

rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności są 

uprawnione zawieszone organy gminy.”.”; 

8)  w art. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w art. 85: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące 

powiatu, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 83 

ust. 2 i art. 84 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie art. 

77b i nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, 

o którym mowa art. 84a, podlegają zaskarżeniu do sądu 

administracyjnego z powodu niezgodności z prawem 

w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.”, 

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu: 

„3b. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, 

o którym mowa w art. 83 ust. 2, oraz na nadanie temu 

rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności jest 

uprawniony rozwiązany zarząd. 

3c. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, 

o którym mowa w art. 84 ust. 1, oraz na nadanie temu 

rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności są 

uprawnione zawieszone organy powiatu.”.”; 

 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 
poparta przez 

połączone komisje  
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9)  w art. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w art. 86: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące 

województwa, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa 

w art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 1, a także stanowisko zajęte 

w trybie art. 80a i nadanie rygoru natychmiastowej 

wykonalności, o którym mowa art. 85a, podlegają 

zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu 

niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich 

doręczenia.”, 

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu: 

„2b. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, 

o którym mowa w art. 84 ust. 2, oraz na nadanie temu 

rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności jest 

uprawniony rozwiązany zarząd. 

2c. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, 

o którym mowa w art. 85 ust. 1, oraz na nadanie temu 

rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności są 

uprawnione zawieszone organy województwa.”.”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  skreśla się art. 7 i art. 9; Poprawka sen. 

B. Zdrojewskiej 

 

11)  art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Do konkursów na stanowiska prezesów regionalnych izb 

obrachunkowych, wszczętych i niezakończonych powołaniem do dnia 

wejścia ustawy w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KSTAP, KBFP 
poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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12)  skreśla się art. 8; Poprawka 

mniejszości  

KSTAP, KBFP 
poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawki nr 15. 

 

13)  w art. 8 w ust. 1–3 wyrazy „wejścia w życie niniejszej ustawy” 

zastępuje się wyrazami „, o którym mowa w art. 14 pkt 2”; 

Poprawka sen: 

G. Biereckiego, 

J. Czerwińskiego, 

A. Grabowskiego, 

R. Mamątowa, 

M. Martynowskiego, 

A. Pająka 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawki nr 15. 

 

14)  art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. Kadencji prezesa regionalnej izby obrachunkowej 

rozpoczętej przed dniem, o którym mowa w art. 14 pkt 2, nie wlicza się 

do liczby kadencji określonej w art. 16 ust. 4 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

Poprawka sen: 

G. Biereckiego, 

J. Czerwińskiego, 

A. Grabowskiego, 

R. Mamątowa, 

M. Martynowskiego, 

A. Pająka 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawek nr 16, 17 

i 18. 

 

15)  art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KSTAP, KBFP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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16)  w art. 14 skreśla się pkt 1; Poprawka 

mniejszości  

KSTAP, KBFP 
poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 17 spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 18. 

 

17)  w art. 14 w pkt 2 wyrazy „pkt 17–21” zastępuje się wyrazami „pkt 17–

…” oraz skreśla się wyrazy „, art. 7”; 

Poprawka sen. 

B. Zdrojewskiej 

18)  w art. 14 w pkt 2 wyrazy „, art. 7 oraz art. 8” zastępuje się wyrazami 

„oraz art. 7–9”. 

Poprawka sen: 

G. Biereckiego, 

J. Czerwińskiego, 

A. Grabowskiego, 

R. Mamątowa, 

M. Martynowskiego, 

A. Pająka 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


