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6) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 23. Łączna kwota: 

1) przypadających do spłaty w danym roku 
rat kredytów i pożyczek, o których mowa 
wart. 21 , wraz z należnymi w danym roku 
odsetkami od tych kredytów i pożyczek, 

2) przypadających do wykupu w danym roku 
papierów wartościowych wyemitowa 
nych przez gminę 
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nie może przekroczyć 10% planowanych wydat
ków budżetu gminy." 

Art. 2. Ustawa w chodzi w życie z dniem stycznia 
1993 r., z tym że do opracowania budżetów gmin na 1993 L 

stosuje się przepisy niniejszej ustawy. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

USTAWA 

z dnia 9 grudnia 1992 L 

o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) wart. 99 wyrazy nia. 
,,1 stycznia 1993 L" zastępuje się wyrazami ,,1 stycznia 
1999 r." Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 12 grudnia 1992 L 

o zmianie ustawy o Trybunale Stanu. 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale 
Stanu (Dz. U. Nr 11, poz. 84) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 1 i art. 2 otrzymują brzmienie: 

"Art. 1. 1. Trybunał Stanu orzeka o odpowiedzialności 
osób zajmujących stanowiska państwowe 
określone w niniejszej ustawie za naruszenie 
Konstytucji i ustaw. 

2. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu 
ponoszą: 

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) osoby wchodzące w skład Rady Minist
rów, 

3) prezes Najwyższej Izby Kontroli i prezes 
Narodowego Banku Polskiego, 

4) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Rze
czypospolitej Polskiej, 

5) kierownicy urzędów centralnych, 

6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów 
powierzył kierowanie ministerstwem lub 
urzędem centralnym. 

Art. 2. 1. Prezydent ponosi przed Trybunałem Stanu 
odpowiedzialność konstytucyjną oraz odpo
wiedzialność karną za przestępstwo. 

2. W okresie sprawowania urzędu Prezydenta 
nie biegnie przedawnienie odpowiedzialno
ści karnej za te przestępstwa, za które osoba 
sprawująca ten urząd nie została postawio
na w stan oskarżenia przed Trybunałem 
Stanu. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio 
do Marszałka Sejmu zastępującego Prezy
denta. 

4. Osoby wymien ione wart. 1 ust. 2 pkt 2-6 
ponoszą przed Trybunałem Stanu odpowie
dzialność konstytucyjną; mogą one ponosić 
przed Trybunałem Stanu także odpowie
dz i alność karną za przestępstwo popełnione 
w związku z zajmowanym stanowiskiem, 
jeże li w uchwale o pociągnięciu do od
powiedzialności konstytucyjnej łączne roz
poznan ie czynów uznano za celowe.", 

2) po art. 2 dodaje się art. 2a i art. 2b w brzmieniu: 

"Art. 2a. Odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje 
czyny, którymi osoby wymienione wart. 1 ust. 


