23 listopada 2002 r.

Informacja o poprawce nr 102 zgłoszonej przez Pos. Edmunda Stachowicza
Poprawka dot. likwidacji rezerwy celowej w poz. 25 - środki na inwestycje
infrastrukturalne w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym
jednoczesnego utworzenia nowej rezerwy

i

- "dotacje na finansowanie działalności

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy" .

• Poprawka uzyskała poparcie w KFP /za: 24 posłów, przeciw: 12 i wstrzymujących się:
1/
•

(rząd popierał tę poprawkę)

• argumentem za jej przyjęciem było uzasadnienie, iż w sytuacji rosnącego bezrobocia
brakuje środków dla urzędów pracy.
• Pos. Luśnia wypowiadając się przeciwko temu wnioskowi stwierdził, iż jest to dalsze
zwiększanie wydatków na administrację i ograniczanie możliwości walki z
bezrobociem.
• poz. 25 - środki na inwestycje infrastrukturalne w gminach zagrożonych wysokim
bezrobociem strukturalnym - zaplanowana została przedłożeniu rządowym w wys. 16
mln zł i w trakcie prac komisji wielkość ta została zachowana. Na 2002 r.
przewidziano kwotę tej rezerwy w wys. 30 mln zł a wykonanie w 2001 r. wynosiło
49,6 mln zł.
• Jak wynika z Informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej rezerw celowych ujętych
w projekcie ustawy budżetowej na 2003 r. (s. 8 i n). rezerwa w poz. 25 przeznaczona
jest na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych zgodnie z zasadami określonymi

w rozporządzeniu RM z 18 sierpnia 1999 r.

w sprawie

przyznawania

na

dotacji

z

budżetu

państwa

trybu i warunków

dofinansowanie

inwestycji

infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne
gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U.70, poz.
781 z późn. zm.). Stosownie do postanowień tego rozporządzenia, podziału rezerwy
celowej między województwa , w których gminy zagrożone są szczególnie wysokim
bezrobociem strukturalnym, dokonuje Minister Finansów na wniosek ministra
właściwego do spraw pracy uzgodniony z ministrem właściwym do spraw rozwoju
regionalnego. Kwoty przyznanych dotacji na dofinansowanie poszczególnych
inwestycji infrastrukturalnych są przekazywane gminom za pośrednictwem budżetów
wojewodów.
• Dotacja może być przyznana na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej będącej
zadaniem własnym gminy, jeśli spełnia jednocześnie następujące warunki:
- określone w art. 44 i 45 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- jest zlokalizowana w gminie zagrożonej szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym,
- jest realizowana z udziałem bezrobotnych kierowanych do robót publicznych
przez powiatowy urząd pracy,
- jest wykonywana w zakresie: zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, wysypisk
i utylizacji odpadów komunalnych, gminnych dróg i ulic, gazociągów i urządzeń
przetwarzania gazu oraz urządzeń sportowo- rekreacyjnych.
- z rezerwy tej finansowane mogą być przypadki, gdy inwestycja ma na celu
usuwanie skutków powodzi w

gminie określonej w odrębnych przepisach

ustalających wykaz gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, z wyłączeniem
inwestycji publicznych urządzeń sportowo- rekreacyjnych.

W świetle ww. okoliczności wydaje się, iż poprawka Pos. E. Stachowicza nie powinna
być przyjmowana.
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