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Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r. ustawę

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 9 listopada 2017 r.
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Art. 1. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 42:
a)

w ust. 2 po pkt 5b dodaje się pkt 5c w brzmieniu:
„5c) związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz
rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i
młodzieży oraz organizacji proobronnych;”,

b)

dodaje się ust. 11–13 w brzmieniu:
„11. Minister Obrony Narodowej może udzielić dotacji z budżetu
państwa, o których mowa w ust. 2 pkt 5c, ze środków wskazanych w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1716 oraz z 2016 r. poz. 2260).
12. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia,
zakres zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5c, objętych dofinansowaniem z
budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.
13. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 12, Minister
Obrony Narodowej uwzględni znaczenie i charakter zadań związanych z
budową i remontami strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w
szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych,
konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki
samorządu

terytorialnego

otrzymanych

w

formie

dotacji

środków

budżetowych, a także zachowania dyscypliny finansów publicznych.”;
2)

po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:
„Art. 42a. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje
na budowę i remonty pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża
polskiego.
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2. Minister Obrony Narodowej może udzielić dotacji z budżetu państwa, o
których mowa w ust. 1, ze środków wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25
maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zakres
zadań, o których mowa w ust. 1, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa
oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.
4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, Minister Obrony
Narodowej uwzględni znaczenie i charakter zadań związanych z budową i
remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego,
konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki
samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych, a
także zachowania dyscypliny finansów publicznych.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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