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USTAWA 

z dnia 24 lipca 1998 r. 

o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz o zmianie ustawy o organizacji i funkcjo
nowaniu funduszy emerytalnych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pra
cowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139, 
poz. 932) wart. 46 wyrazy "z dniem 1 stycznia 1999 r." 
zastępuje się wyrazami "z dniem 1 kwietnia 1999 r." 

Art. 2. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. 
U. Nr 139, poz. 934) wprowadza się następujące zmia
ny: 

1) po art. 230 dodaje się art. 230a w brzmieniu: 

"Art. 230a. Do dnia 15 lutego 1999 r. jest zabronio
ne prowadzenie działalności akwizycyj 
nej, w tym reklamowej, na rzecz otwar
tych funduszy emerytalnych oraz wy
konywanie czynności akwizycyjnych na 
rzecz tych funduszy. "; 
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2) w art. 231 : 

a) wyrazy"z dniem 1 stycznia 1999 r." zastępuje się 
wyrazami "z dniem 1 kwietnia 1999 r.", 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) art. 1-60, art. 92-94, art. 152, art. 157-164, 
art. 197, art. 215-222 i art. 230a, które wcho
dzą w życie z dniem 1 sierpnia 1998 r.," 

c) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) art. 81 - 85, art. 90, art. 98 i art. 189-190, któ
re wchodzą w życie z dniem 1 marca 1999 r." 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

USTAWA 

z dnia 25 lipca 1998 r. 

o zmianie ustawy o finansowaniu gmin. 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finan 
sowaniu gmin (Dz. U. z 1998 r. Nr 30, poz. 164) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 21 w ust. 1 po wyrazach "na dofinansowanie" 
dodaje się wyrazy " , z zastrzeże n iem art. 21 a,"; 

2) po art. 21 dodaje się art. 21a- 21c w brzmieniu: 

"Art. 21a. 1. Gminy, na obszarze których wystąpiła 
powódź w 1998 r., mogą otrzymać do
tację celową na dofinansowanie bie
żących zadań własnych związanych 
z usuwaniem skutków tej powodzi . 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, 
udzielane są przez wojewodów. 

Art. 21 b. Do wysokości dotacji celowych na dofi
nansowanie inwestycji realizowanych 
jako zadania własne gmin, o których mo
wa wart. 21 a ust. 1, nie stosuje się ogra
niczeń określonych wart. 21 . 

Art. 21c. Rada Ministrów, w drodze rozporządze
nia, ustala wykaz gmin, o których mowa 
wart. 21a ust. 1." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 


