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Ustaw Nr 145

4678 -

Poz. 980 i 981

wej Straży Pożarnej wydaje decyzję o przyznaniu lub
odmowie przyznania odszkodowania .

23. W sprawach nie uregulowanych w rozporzą
dzeniu mają odpowiedn ie zastosowanie przepisy
o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz przepisy Kodeksu postępowania
a:ąm i n istracyj nego.
§

-.~ ~:

'.~ § 24. Świadczenia i odszkodowania przewidziane
z budżetu Państwowej

.-'

w / rozporządzeniu wypłaca się

S,tfeży Pożarnej.

Rozdział

Przepisy

6

końcowe

25. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stodo pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej określonych wart. 15 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 2, i członków ochotniczej straży pożarnej,
jeżeli ulegną wypadkowi w czasie prowadzonej akcji
ratowniczej lub ćwiczeń tej jednostki.
§

suje

się

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
w z. W Brochwicz
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WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 25 listopada 1997 r.
sygn. akt U. 6/97 .
Trybunał

Konstytucyjny w

Krzysztof

Kolasiński

Tomasz Dybowski Jadwiga

-

składzie :

przewodniczący,

sprawozdawca,

Skórzewska-Łosiak,

protokolant: Joanna Szymczak
po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 1997 r. na rozprawie sprawy z wniosku Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Przemyślu, z udziałem umocowanych
przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Ministra Finansów oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie zgodności § 9 ust. 1 pkt 11 a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
Nr 35, poz. 173 ze zmianami) z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zmianami) w związku z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 ze zmianami)
orzeka:
§ 9 ust. 1 pkt 11 a rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173 i Nr 148,

poz. 722 oraz z 1997 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 6, poz. 35) jest
niezgodny z art. 53 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r.
Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547,
Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25
i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87,
poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156,
poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164,
Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139,
poz. 932-934 i Nr 141, poz. 943 i 945) przez to, że wykracza poza zawarte w tym przepisie upoważnienie do
wprowadzania zwolnień od podatku dotyczących dochodów nie wymien ionych wart. 21 ust. 1 tej ustawy,
stanowiąc o wprowadzeniu zwolnienia od podatku
określonych w nim dochodów członków komisji rad
gmin nie będących radnymi, które mieszczą się w kategorii dochodów objętych zwolnieniem od podatku na
mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 tejże ustawy w związku
z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775).

Krzysztof Kolasiński
Tomasz Dybowski

Jadwiga

Skórzewska-Łosiak

