Warszawa, dnia 18 października 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW
PG6.021.202.2017
Pan
Jerzy Materna
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

W związku z przekazanym przy piśmie z 4 października 2017 r., znak:
DR.RM.0210.12.23.2017.FP, projektem ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim,
uprzejmie przekazuję poniższe stanowisko Ministerstwa Finansów.
1. W art. 1 pkt 27 zaproponowano nowe brzmienie art. 102 ustawy. Ww. przepis wymaga
doprecyzowania, poprzez wskazanie wprost, że Główny Inspektorat Rybołówstwa
Morskiego jest państwową jednostką budżetową, w skład którego wchodzą delegatury,
co potwierdzi normę prawną zmienianego art. 102 ust. 2, iż delegaturami kierują zastępcy
Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego (GIRM).
2. Określenia wymaga graniczny termin, w którym pełnomocnik powinien zakończyć
realizację przydzielonych mu zadań. Ponadto nie wydaje się zasadne, aby pełnomocnik
wyznaczał terminy przekazywania dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 2 i art. 10
przedmiotowego projektu ustawy. W związku z powyższym w celu usprawnienia
funkcjonowania GIRM zasadne byłoby określenie ww. terminów ustawowo.
3. Ww. projekt ustawy powinien określać również terminy zamknięcia rachunków
prowadzonych dla obsługi likwidowanych inspektoratów oraz terminy sporządzenia
inwentaryzacji należności, zobowiązań i innych praw likwidowanych jednostek, które
mają być przejęte z dniem wejścia w życie ustawy przez tworzony Główny Inspektorat.
Jednak w przypadku uznania, że wystarczające jest zobowiązanie do dokonania
inwentaryzacji wynikające z odrębnych przepisów, to należałoby w uzasadnieniu do
ww. projektu wyjaśnić, w jakim terminie inwentaryzacja zostanie sporządzona.
4. Dane prezentowane w tabeli w pkt 6 Oceny Skutków Regulacji (OSR) wymagają korekty
w zakresie salda ogółem i dla budżetu państwa w kolumnie pierwszego roku wejścia
w życie zmian oraz w kolumnie ,,Łącznie (0-10)” ze znakiem „-” oraz w zakresie
wydatków ogółem i budżetu państwa, poprzez usuniecie znaku ,,-” w kolumnie ,,Łącznie
(0-10)”.
5. W pkt 6 OSR w wierszu ,,Dodatkowe informacje (…)” zawarto stwierdzenie, że kwota
400.000 zł pozwoli na pokrycie rocznego wynajmu powierzchni biurowych dla urzędu
obsługującego organ a obecnie szacunkowy koszt wynajęcia powierzchni biurowych
oscyluje w granicach 25-110 zł netto. W związku z powyższym ww. informacje
wymagają uzupełnienia, poprzez podanie szerszych wyjaśnień dotyczących planowanych
do poniesienia kosztów najmu powierzchni biurowych oraz ich kalkulacji.
6. Pkt 11 OSR ,,Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego” wymaga uzupełnienia
poprzez wymienienie wyjątków dotyczących wejścia w życie przepisów w terminie
innym niż dzień 1 stycznia 2018 r. - doprowadzenie do zgodności OSR z rozwiązaniami
projektowanymi w art. 35 ustawy.
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7. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) w załączniku nr 2,
w dziale „050 - Rybołówstwo i rybactwo” ujęto rozdział „05004 Inspektoraty
rybołówstwa morskiego”. Mając na uwadze planowane ww. projektem ustawy zmiany
w strukturze organów administracji, należy pod rozwagę wziąć zgłoszenie ewentualnych
zmian do klasyfikacji budżetowej, korespondujących z przyjętymi nowymi
rozwiązaniami normatywnymi. Jednocześnie zauważenia wymaga, iż ewentualne
dostosowanie ww. rozporządzenia może być realizowane po wejściu w życie
przedmiotowego projektu ustawy.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów
Leszek Skiba
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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