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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Uwaga ogólna

1.

2.

3.

Art. 1 pkt 6 lit. a
projektu
(zmieniający art. 5
pkt 3 ustawy o
Funduszu
Dróg
Samorządowych)
art. 1 pkt 12 lit. a
projektu
(zmieniający art. 14
ust. 2 ustawy o FDS),
art. 1 pkt 13
(projektowany art.

Treść uwagi (propozycja zmian)

Związek Powiatów Polskich zgłasza w
tym momencie uwagi jedynie do tych
postanowień projektu, które zostały
wprowadzone w najnowszej jego
wersji. Wcześniejsza korespondencja
dot. projektu z dnia 9 września 2020
r. zachowuje aktualność.
Z czego wynika modyfikacja treści
przepisu – w porównaniu z
poprzednią wersją projektu?

Czy odesłanie do art. 32 ust. 3 ustawy
o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego jest niezbędne?

Uzasadnienie uwagi

Uwaga
o
doprecyzowującym.

charakterze

W pierwotnej wersji przewidywano,
że wpłata z budżetu państwa z części
budżetowej, której dysponentem
jest minister właściwy do spraw
transportu, będzie nie mniejsza niż
1,1 mld zł rocznie – obecnie projekt
milczy na ten temat.
Dochody podatkowe mają być
ustalane z uwzględnieniem art. 32
ust. 1 i 3 ustawy o dochodach j.s.t. I
jak odesłanie na art. 32 ust. 1 jest w
pełni zrozumiałe, tak na art. 32 ust. 3
wygląda na nadmiarowe – bo
przecież dochody będą ustalane w

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

16a ust. 5 i 7 ustawy
o FDS)

4.

5.

art. 1 pkt 20 projektu
(dodający art. 36h
ust. 3 do ustawy o
FDS)
art. 1 pkt 24 lit. a
projektu
(zmieniający art. 51
ust. 1 ustawy o FDS)

Zamiast „z ust. 2” powinno być „w
ust. 2”.

Z czego wynika zmiana przepisu w
porównaniu do pierwotnej wersji
projektu?

oparciu o sprawozdania, a art. 32 ust.
3 dotyczy prognozowania dochodów
na
potrzeby
wyliczeń
subwencyjnych.
Uwaga o charakterze redakcyjnym.

Pierwotna
wersja
projektu
przewidywała
wzrost
limitu
wydatków o 300 mln zł w 2022 roku,
a aktualna przewiduje wzrost o 50
mln zł w 2025, 2026 i 2027 roku.
Dodatkowo
wzrasta
zakładana
wysokość wpłat w roku 2028 (art. 8
projektu) o 150 mln zł.
W konsekwencji wzrost kwot
owszem, będzie miał miejsce, ale w
możliwie jak najodleglejszych latach,
co należy ocenić negatywnie.
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