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Art. 32. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu bud˝etu paƒstwa w roku 2001 oraz o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 55, poz. 574)
w art. 4 w ust. 5 wyraz „zostanà” zast´puje si´ wyrazami „mogà zostaç”.

wyrzàdzajàc szkod´ w mieniu, podlega karze aresztu
lub grzywny.

Art. 33. Dop∏aty, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 31:

Art. 35. Rozporzàdzenie wydane na podstawie
art. 4 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 32 zachowuje
moc do czasu wydania rozporzàdzenia na podstawie
art. 4 ust. 5 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

1) mogà byç równie˝ stosowane do oprocentowania
kredytów udzielanych na usuwanie skutków osuwisk ziemnych, które mia∏y miejsce poczàwszy od
2000 r.; w przypadku kredytów udzielonych na ten
cel przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
nie stosuje si´ art. 4 ustawy, o której mowa
w art. 31,

2. Orzekanie w sprawach okreÊlonych w ust. 1 nast´puje na zasadach i w trybie okreÊlonych w Kodeksie
post´powania w sprawach o wykroczenia.

Art. 36. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si´ odpowiednio do osób poszkodowanych wskutek osuwisk
ziemnych lub huraganów.

2) do oprocentowania kredytów udzielonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na usuwanie skutków powodzi, które mia∏y miejsce poczàwszy od 1997 r., stosowane sà na zasadach dotychczasowych.

Art. 37. Przepisy art. 23 i 24 stosuje si´ tak˝e do
przypadków usuwania skutków powodzi i niemo˝noÊci
Êwiadczenia pracy przez pracownika w zwiàzku z powodzià, zaistnia∏ych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, nie wczeÊniej jednak ni˝ przed poczàtkiem powodzi.

Art. 34. 1. Kto wydobywa na podstawie decyzji,
o której mowa w art. 18 ust. 2, kopaliny pospolite i wykorzystuje je na cele inne ni˝ okreÊlone w art. 18 ust. 1,

Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 31, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

908
U S TA W A
z dnia 11 sierpnia 2001 r.
o zmianie ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946,
Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r.
Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216)
w art. 64a:

„3. Gospodarka finansowa Êrodkami, o których
mowa w ust. 1, prowadzona jest przez Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub osob´ przez niego upowa˝nionà, w formie okreÊlonej w art. 21 ustawy wymienionej w art.
47b ust. 2a.”,

a) w ust. 1 po wyrazach „31 stycznia 1998 r.” dodaje si´ wyrazy „oraz od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r. do
dnia 31 grudnia 2001 r.”,

d) w ust. 5 wyrazy „1998 i 1999 r.” zast´puje si´ wyrazami „1998, 1999 oraz 2001 r.”

b) w ust. 2 wyrazy „1997 i 1998 r.” zast´puje si´ wyrazami „1997, 1998 i 2001 r.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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