
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 21 grudnia 2005 r. Druk nr 47 Z
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SPRAWOZDANIE

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 21 grudnia 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt 1 i 4.

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Antoni Szymański



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

(druk senacki nr 47)

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek
senatorów:
J. Szafrańca,
A. Bieli,
J. Kubiaka,
W. Kraski,
L. Zalewskiego,
M. Maziarza,
R. Bendera

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Poprawki nr 1  i 4 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek

nr 2, 3 i 5.

1) w art. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) w art. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.",

b) skreśla się pkt 2,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) po art. 15a dodaje się art. 15b w brzmieniu:

"Art. 15b. 1. Gmina może przyznać jednorazowe świadczenie z

tytułu urodzenia dziecka.

2. O jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia

dziecka może ubiegać się na pisemny wniosek

matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun

faktyczny dziecka na każde urodzone dziecko,

jeżeli dziecko urodziło się żywe.";",

d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

"Art. 22a. 1. Przyznawanie i wypłata jednorazowego

świadczenia z tytułu urodzenia dziecka jest

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję
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zadaniem własnym gminy i jest finansowane

ze środków własnych gminy.

2. Do postępowania w sprawie ustalenia prawa

do jednorazowego świadczenia z tytułu

urodzenia dziecka nie mają zastosowania

przepisy rozdziału 6, z wyjątkiem przepisów

art. 27-32, które stosuje się odpowiednio.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały

wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu

urodzenia dziecka, warunki, zasady,  sposób i

tryb postępowania w sprawie przyznania tego

świadczenia, mając na uwadze potrzebę

pomocy rodzinom w ponoszeniu wydatków

związanych z urodzeniem dziecka oraz

zapewnienie sprawnego postępowania w

sprawie.";",

e) skreśla się pkt 5;

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 5 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 3.

2) w art. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 1) w art. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.",

b) skreśla się pkt 2,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) po art. 15a dodaje się art. 15b w brzmieniu:

"Art. 15b. 1. Gmina może przyznać jednorazowe świadczenie

z tytułu urodzenia dziecka.

2. O jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia

dziecka może ubiegać się na pisemny wniosek

matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun

faktyczny dziecka na każde urodzone dziecko,

jeżeli dziecko urodziło się żywe.";",

Poprawka
KRPS
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d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

"Art. 22a. 1. Przyznawanie i wypłata jednorazowego

świadczenia z tytułu urodzenia dziecka jest

zadaniem własnym gminy i jest finansowane ze

środków własnych gminy.

2. Do postępowania w sprawie ustalenia prawa do

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia

dziecka nie mają zastosowania  przepisy

rozdziału 6, z wyjątkiem przepisów art. 27-32,

które stosuje się odpowiednio.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały

warunki, zasady, wysokość, sposób i tryb

postępowania w sprawie przyznania

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia

dziecka, mając na uwadze potrzebę pomocy

rodzinom w ponoszeniu wydatków związanych

z urodzeniem dziecka, ponadto biorąc pod

uwagę możliwości finansowe gminy oraz

konieczność uproszczenia postępowania w

sprawie.";",

e) skreśla się pkt 5;

3) w art. 1 w pkt 4, w art. 22a w ust. 1 wyrazy "może przyznać"

zastępuje się wyrazem "przyznaje";

Poprawka
sen. R. Bendera

4) skreśla się art. 2; Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję

5) skreśla się art. 2. Poprawka
KRPS
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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