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MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 38. posiedzeniu w dniu 29 marca 2007 r. ustawę

o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 29 marca 2007 r.

o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym

od osób fizycznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn.
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek kombatanta, innej osoby
uprawnionej lub osoby, o której mowa w ust. 2a, może przyznać pomoc pieniężną
na innych warunkach niż określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5.”,

b) dodaje się ust. 7-12 w brzmieniu:

„7. Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej w trybie określonym w ust. 6 dołącza
się stanowisko kierownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania wnioskodawcy, zwanego dalej „kierownikiem”.

8. Stanowisko kierownika powinno zawierać informacje o sytuacji rodzinnej,
materialnej oraz o pomocy udzielanej wnioskodawcy przez ośrodek pomocy
społecznej, a także opinię co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej.

9. W przypadku złożenia wniosku bez stanowiska, Kierownik Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych występuje do kierownika o jego
przesłanie.

10. Kierownik jest zobowiązany przekazać stanowisko Kierownikowi Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wystąpienia.

11. O przyznaniu pomocy pieniężnej Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych informuje kierownika.

12. Przepisów ust. 7-11 nie stosuje się do wniosków składanych przez osoby
zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) uchyla się art. 23;

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.

Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr
170, poz. 1217.
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3) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. Wydatki na:

1) pomoc pieniężną, o której mowa w art. 19, wraz z kosztami jej obsługi,
które mogą wynosić do 5% wartości tej pomocy,

2) upamiętnianie i popularyzowanie historii walk o Odrodzenie Polski i
represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na działalność
dokumentacyjną i wydawniczą,

3) finansowanie kosztów zadań administracyjnych i opiekuńczych,
wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych
organizacjom pozarządowym przez Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych

– są realizowane ze środków budżetu państwa.

2. Środki przeznaczone na pomoc realizowaną przez kierownika ośrodka
pomocy społecznej, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych przekazuje na rachunki budżetów gmin. Pierwsza rata
jest przekazywana do dnia 15 lutego każdego roku.

3. Środki na upamiętnianie i popularyzowanie historii walk o Odrodzenie
Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, przez działalność
dokumentacyjną i wydawniczą, mogą otrzymywać także, na podstawie
umów zawartych z dysponentem części budżetowej – Kierownikiem Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – podmioty inne niż
określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.
zm.2)).

4. Do wyłaniania podmiotów, o których mowa w ust. 3, stosuje się
odpowiednio przepisy działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z późn. zm.3)) w art. 21 w ust. 1 w pkt 27 lit. b otrzymuje brzmienie:

                                                
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,

poz. 2135,  z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r.
Nr 94, poz. 651.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816,
Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz.
764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125,
poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89,
poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844. Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz.
2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163,
Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 151, poz. 1596, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz.
2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz.
732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz.
1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484,  Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588,
Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824.
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„b) doraźną lub okresową pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich

członków rodzin ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu

powojennego,”.

Art. 3.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się Państwowy Fundusz Kombatantów, o którym
mowa w art. 23 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w brzmieniu
dotychczasowym.

2. Środki likwidowanego Państwowego Funduszu Kombatantów podlegają przekazaniu na
rachunek bankowy dysponenta głównego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Dysponent główny przekazuje środki, o których mowa w ust. 2, na rachunek bieżący
budżetu państwa w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK

........................................................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................................................


