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Art. 15. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat
ku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. 
Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, 
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, 
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 127, 
poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, 
poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. 
Nr25, poz. 113, Nr34, poz. 146,Nr90, poz. 405, Nr 137, 
poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, 
poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, 
poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, 
poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934, 
Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, 
poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, 
poz. 887, Nr 144, poz. 931 i Nr 162, poz. 1112) wart. 17 
w ust. 1 pkt 4k otrzymuje brzmienie: 

,,4k) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego pro
wadzącego Krajowy Fundusz Mieszkaniowy 
i Fundusz Termomodernizacji oraz banku prowa
dzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równo
wartość dochodu uzyskanego przez te Fundusze 
lub kasę mieszkaniową z tytułów określonych 
w odrębnych przepisach - w części przeznaczo
nej wyłącznie na realizację wymienionych w tych 
przepisach celów, odpowiednio Funduszy lub ka
sy mieszkaniowej,". 

Art. 16. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, 
poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 
79, poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, 

poz. 940 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 685) wart. 14 ust. 3 
otrzymuje brzmienie: 

,,3. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od ak
tywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 
Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz 
Funduszu Termomodernizacji, utworzonych 
w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz od środ
ków zgromadzonych na rachunku rezerw poręcze
niowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w tym 
banku." 

Art. 17. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. 
o niektórych formach popierania budownictwa miesz
kaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 
133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 
775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651, Nr 
115, poz. 741, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 943) wart. 
18 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz doda
je się pkt 10 w brzmieniu: 

,,10) pokrycie kosztów udzielania dotacji, pożyczek 
i kredytów oraz kosztów windykacji pożyczek 

i kredytów, o których mowa wart. 21a ust. 2." 

Art. 18. W 1998 r. i w 1999 r. stopa dyskonta do ob
liczania zdyskontowanej wartości netto przedsięwzię
cia termomodernizacyjnego wynosi 10%. 

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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USTAWA 

z dnia 18 grudnia 1998 r. 

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dzia
łach administracji rządowej (Dz.U. Nr 141, poz. 943) 
wart. 97 wyrazy" 1 stycznia 1999 r." zastępuje się wy
razami" 1 kwietnia 1999 r." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 
1998 r. 
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USTAWA 

z dnia 18 grudnia 1998 r. 

o zmianie ustawy o prokuraturze. 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o proku
raturze (Dz.U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509, 

z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, 
z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, 
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poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782 i 
Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 607 i Nr 155, 
poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyty wart. 6 w ust. 1, wart. 13 w ust. 2 i 4, wart. 
17 w ust. 1, w ust. 11 i pięciokrotnie w ust. 2, wart. 
19 w ust. 1 trzykrotnie, wart. 20 w pkt 6, wart. 22 
w pkt 2 i 3, wart. 22a w ust. 1 pięciokrotnie, 
w ust. 3 i dwukrotnie w ust. 4, wart. 22b w zdaniu 
wstępnym, w pkt 4, wart. 29 w ust. 2 i 4, wart. 30 
w ust. 2, wart. 40 w ust. 2, wart. 49 w ust. 3, wart. 
50 w ust. 2, wart. 67 w ust. 2, wart. 69 czterokrot
nie, wart. 94a i wart. 94b w ust. 1 w różnych przy
padkach i liczbach wyraz "wojewódzki" zastępuje 
się użytym w odpowiednich przypadkach i licz
bach wyrazem "okręgowy"; 

2) w art. 3 w ust. 1: 
a) w pkt 2 skreśla się wyraz "społecznej", 
b) w pkt 4 skreśla się wyrazy "wyroków w spra

wach karnych"; 

3) skreśla się art. 4; 

4) w art. 5 wyrazy "terenowego organu administracji" 
zastępuje się wyrazem "wojewody"; 

5) w art. 9: 
a) w ust. 1 wyrazy "organy administracji państwo

wej" zastępuje się wyrazami "organy admini
stracji rządowej", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Prokurator okręgowy lub rejonowy, z wła

snej inicjatywy bądź na wniosek jednostek 
organów samorządu terytorialnego albo 
właściwego wojewody, przedkłada im infor
mację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu 
w województwie, powiecie lub gminie (mie
ście, dzielnicy)."; 

6) wart. 17: 
a) ust. 4-6 otrzymują brzmienie: 

,,4. Prokuraturę apelacyjną tworzy się dla obsza
ru właściwości co najmniej dwóch prokura
tur okręgowych. Prokuraturę okręgową two
rzy się dla obszaru właściwości co najmniej 
dwóch proku rat u r rejonowych . Proku ratu rę 
rejonową tworzy się dla jednej lub większej 
liczby gmin; w uzasadnionych wypadkach 
może być utworzona więcej niż jedna proku
ratura rejonowa w obrębie tej samej gminy. 

5. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozpo
rządzenia, tworzy i znosi prokuratury apela
cyjne, okręgowe i rejonowe oraz ustala ich 
siedziby i obszary właściwości. 

6. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozpo
rządzenia, może tworzyć poza siedzibą pro
kuratury, a także znosić, ośrodki zamiejsco
we prokuratur okręgowych lub rejono
wych.", 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
,,6a. Pracownicy zniesionego ośrodka zamiej

scowego przechodzą do prokuratury, której 
ośrodek zamiejscowy został zniesiony."; 

7) wart. 29: 
a) w ust. 2 wyrazy "terenowe organy rządowej ad

ministracji ogólnej" zastępuje się wyrazem "wo
jewodę", 

b) w ust. 4 wyrazy "Terenowe organy rządowej ad
ministracji ogólnej są obowiązane" zastępuje 
się wyrazami "Wojewodowie są obowiązani"; 

8) w art. 30 w ust. 2 wyrazy "organów państwowych 
o terenowym zakresie działania" zastępuje się wy
razem "wojewodów"; 

9) w rozdziale 3 w tytule podrozdziału przed art. 35 
skreśla się wyrazy "wyroków w sprawach karnych 
oraz orzeczeń i"; 

10) w art. 35 skreśla się wyrazy "wyroków w sprawach 
karnych," i wyrazy "oraz innych orzeczeń"; 

11) skreśla się art. 38; 

12) w art. 40 IN ust. 2 wyrazy "terenowych organów ad
ministracji państwowej" zastępuje się wyrazami 
"wojewodów i terenowych organów administracji 
niezespolonej" . 

Art. 2. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy utworzo
ne na podstawie przepisów dotychczasowych prokura
tury wojewódzkie stają się prokuraturami okręgowy
mi, a ośrodki zamiejscowe prokuratur wojewódzkich 
stają się ośrodkami zamiejscowymi odpowiednich 
prokuratur okręgowych. 

2. Z dniem wejścia w życie ustawy prokuratorzy 
wojewódzcy i ich zastępcy stają się odpowiednio pro
kuratorami okręgowymi i zastępcami prokuratorów 
okręgowych. 

3. Z dniem wejścia w życie ustawy prokuratorzy 
prokuratur wojewódzkich stają się prokuratorami od
powiednich prokuratur okręgowych, a prokuratorzy 
prokuratur wojewódzkich w stanie spoczynku stają się 
prokuratorami prokuratur okręgowych w stanie spo
czynku. 

4. Z dniem wejścia w życie ustawy delegaci proku
ratorów prokuratur wojewódzkich stają się delegatami 
prokuratorów odpowiednich prokuratur okręgowych. 

5. Z dniem wejścia w życie ustawy członkowie ko
legiów prokuratur wojewódzkich stają się członkami 
kolegiów odpowiednich prokuratur okręgowych. 

Art. 3. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest 
mowa o prokuraturze wojewódzkiej, prokuratorze wo
jewódzkim, prokuratorach prokuratury wojewódzkiej, 
kolegium prokuratury wojewódzkiej lub zebraniu pro
kuratorów prokuratury wojewódzkiej, należy przez to 
rozumieć odpowiednio prokuraturę okręgową, proku
ratora okręgowego, prokuratorów prokuratury okręgo
wej, kolegium prokuratury okręgowej i zebranie proku
ratorów prokuratury okręgowej. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1999 r. 
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