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1) wart. 32 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 
w brzmieniu: 

,,4) rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową 
dzieci i młodzieży, 

5) utrzymanie istniejących a zagrożonych likwida
cją miejsc pracy osób niepełnosprawnych . "; 

2) w art. 34: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Zarząd Funduszu stanowią Prezes i jego dwaj 
zastępcy." , 

b) w ust. 2 wyraz "Zastępcę" zastępuje się wyra
zem " Zastępców"; 

3) w art. 35 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "jego zastępca" 
zastępuje się wyrazami "każdy z jego zastępców". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospo litej Polskiej: L. Wafęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 października 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg 
w spłacaniu należności państwowych. 

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. 
o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności 
państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 92 i z 1975 r. Nr 10, 
poz. 56) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 
września 1982 r. w sprawie zasad umarzania i udziela
nia ulg w spłacaniu należ ności państwowych (Dz. U. 
Nr 30, poz. 211 i z 1984 r. Nr 56, poz. 284) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 2 skreśla się pkt 2, a dotychczasowe pkt 3 i 4 
oznacza się jako pkt 2 i 3 oraz dodaje się pkt 4 
w brzmieniu: 

,,4) przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się 

przez to kwotę wynagrodzenia miesięcznego 
określoną w obwieszczeniu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w celu naliczania odpisu 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
dla roku poprzedzającego rok wydania decyzji, 
o której mowa w pkt 1.", 

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie : 

,,3) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego ma
jątku lub pozostawił ruchomości nie podlegają
ce egzekucji na podstawie odrębnych przepi
sów albo pozostawił przedmioty codziennego 
użytku domowego, których łączna wartość nie 
przekracza kwoty stanowiącej 3-krotność prze
ciętnego wynagrodzenia," 

3) § 8 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 8. 1. Należność przysługującą państwowej jed
nostce budżetowej oraz gospodarstwu po
mocniczemu państwowej jednostki budże
towej umarza kierownik tej jednostki, jeże
li należność ta nie przekracza kwoty stano
wiącej lO-krotność przeciętnego wynagro
dzenia. 

2. Należ ność przysługującą państwowemu 

zakładowi budżetowemu umarza kierow
nik tego zakład u, jeżeli należność ta nie 
przekracza kwoty stanowiącej 20-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia. 

3. Jeżeli należność przekracza kwoty określo

ne w ust. 1 i 2, o umorzeniu decyduje wła
ściwy naczelny organ administracji pań 

stwowej albo wojewoda. 

4. Organ wymieniony w ust. 3 może upoważ
nić kierowników bezpośrednio podległych 
państwowych jednostek budżetowych lub 
zakładów budżetowych do umarzania na
leżności nie przekraczających 2-krotności 
kwot określonych w ust. 1 i 2.", 

4) § 9 otrzymuje brzmienie : 

,,§ 9. 1. Należności przysługujące państwowej jed
nostce organizacyjnej nie wymienionej 
w § 8, o ile odrębne przepisy nie stanowią 
inaczej, umarza kierownik tej jednostki. 

2. Kierownik ten może upoważnić podległe 
mu osoby do umarzania należności w peł
nym lub ograniczonym zakresie, jeżeli jed
nostka nie jest finansowana z udziałem 
środków budżetowych.", 

5) skreśla się § 10-17. 

§ 2. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie również do spraw wszczę
tych przed jego wejściem w życie, a nie zakończonych 
decyzją uprawnionego organu. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 




