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 Marek Kuchciński 
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 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy budżetowej na rok 
2016. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju 
i Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt  

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 

Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278 

i 1759) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:  

„Art. 29a. Minister Finansów może utworzyć rezerwy celowe z kwoty wydatków 

zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych z przeznaczeniem na: 

1) zakup dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym 

znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego; 

2) dotację celową dla Agencji Rezerw Materiałowych na realizację zadań związanych 

z rezerwami strategicznymi.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

w przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji zadań albo nadmiaru posiadanych środków 

może być podjęta decyzja o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych. 

Zgodnie z ww. ustawą zablokowane w ww. trybie wydatki mogą być przeniesione do rezerwy 

celowej z przeznaczeniem na cele osobno wskazane w ustawie budżetowej. 

Dodanie w ustawie budżetowej na rok 2016 przepisu umożliwiającego Ministrowi Finansów 

utworzenie rezerw celowych z kwoty wydatków zablokowanych przez dysponentów części 

budżetowych, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, umożliwi: 

1) sfinansowanie zakupu dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, 

o szczególnym znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego. 

Konstytucyjnym obowiązkiem Państwa (art. 5 i art. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej) jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe materialne 

i niematerialne, krajobraz kulturowy i zabytki są dobrem wspólnym, a dbałość o nie 

nakazuje art. 82 Konstytucji;  

2) przekazanie dla Agencji Rezerw Materiałowych dotacji celowej na realizację zadań 

związanych z rezerwami strategicznymi.  

Tryb i termin podziału rezerw, o których mowa w dodawanym art. 29a, określi ustawa 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 

rok 2016. 
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