Projekt

USTAWA
z dnia

o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”

Art. 1. 1. Ustanawia się „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”,
zwany dalej „Programem”.
2. Program jest realizowany przez Komendantów Głównych:
Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz przez Szefa Biura
Ochrony Rządu.
3. Programem są objęte również komendy wojewódzkie i
powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej.
4. Do Programu nie stosuje się przepisu art. 117 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.1)).

Art. 2. 1. Program ma na celu stworzenie warunków do pełnej realizacji
ustawowych zadań przez formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, o których mowa w art. 1 ust. 1, zwane dalej „formacjami”, oraz
istotną poprawę skuteczności działania tych formacji, warunkującą zapewnienie
bezpieczeństwa państwa oraz obywateli.
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2. Przedsięwzięcia związane z realizacją Programu obejmują:
1) zakup, wymianę oraz modernizację wyposażenia formacji
w zakresie:
a) sprzętu transportowego, w tym statków powietrznych
i jednostek pływających,
b) uzbrojenia,
c) sprzętu i wyposażenia specjalnego, w tym środków
ochrony osobistej,
d) sprzętu i systemów teleinformatycznych,
e) urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego;
2) budowę

nowych

i

poprawę

stanu

technicznego

użytkowanych obiektów;
3) wzmocnienie
funkcjonariuszy

motywacyjnego
poprzez

systemu

podwyższenie

uposażeń
wskaźników

wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy;
4) zmianę struktury i stanu etatowego formacji polegającą na
zastąpieniu części funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi.

Art. 3. 1. Program jest finansowany z budżetu państwa.
2. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach
2007-2009 wyniesie 6 301 058 tys. zł, w tym: w 2007 r. – 1 189 546 tys. zł,
w 2008 r. – 2 528 407 tys. zł oraz w 2009 r. – 2 583 105 tys. zł.

3. Podział kwot, o których mowa w ust. 2, między poszczególne
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formacje określa załącznik nr 1 do ustawy.
4. Podział kwot, o których mowa w ust. 2, na poszczególne
przedsięwzięcia określa załącznik nr 2 do ustawy.
5. Szczegółowy podział kwot, o których mowa w ust. 2, na
poszczególne przedsięwzięcia realizowane w formacjach określa załącznik nr 3
do ustawy.
6. Wzrost wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej
przeciętne

uposażenie

funkcjonariuszy,

umożliwiający

wzmocnienie

motywacyjnego systemu uposażeń, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, określa
załącznik nr 4 do ustawy.

Art.

4.

1.

Nadzór

nad

realizacją

przedsięwzięć

związanych

z

wykonywaniem Programu sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych,
zwany dalej „ministrem”.
2.
przedsięwzięć

Minister
oraz

dokonuje

wielkości

ocen

realizacji

wydatkowanych

środków

poszczególnych
budżetowych

przeznaczonych na realizację Programu w formacjach.
3. Rada Ministrów na wniosek ministra może dokonywać
przeniesień wydatków między poszczególnymi formacjami i przedsięwzięciami.

Art. 5. W celu realizacji Programu mogą być zawierane umowy
wieloletnie, do których nie ma zastosowania art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Art. 6. Minister przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w
terminie do 30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu za rok
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poprzedni.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708.
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