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z którymi umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego zosta∏y zawarte po dniu 31 grudnia 2003 r.,
oraz tych m∏odocianych pracowników, z którymi umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego zosta∏y zawarte przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kszta∏cenie rozpocz´to w roku szkolnym 2004/2005.
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Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1533
USTAWA
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004—2005 lokali socjalnych, noclegowni
i domów dla bezdomnych
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady udzielania z Funduszu Dop∏at finansowego wsparcia tworzenia przez
gminy w latach 2004—2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) lokalu socjalnym — nale˝y przez to rozumieç lokal
socjalny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z póên.
zm.1));
2) noclegowni — nale˝y przez to rozumieç budynek
lub wyodr´bnione cz´Êci budynku, przeznaczone
do udzielania noclegu osobom bezdomnym, wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi niezb´dnymi
do prawid∏owego funkcjonowania noclegowni;
3) domu dla bezdomnych — nale˝y przez to rozumieç
budynek lub wyodr´bnione cz´Êci budynku, przeznaczone do udzielania ca∏odobowego schronienia lub noclegu osobom lub rodzinom bezdomnym, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezb´dnymi do prawid∏owego funkcjonowania domu dla bezdomnych.
Art. 3. 1. Finansowego wsparcia udziela si´ gminom na pokrycie cz´Êci kosztów przedsi´wzi´cia, polegajàcego na:
1) budowie budynku na nieruchomoÊci stanowiàcej
w∏asnoÊç gminy lub b´dàcej w jej u˝ytkowaniu
wieczystym,
2) remoncie lub przebudowie budynku, b´dàcego
w∏asnoÊcià gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi
albo cz´Êci takiego budynku,
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383, z 2003 r.
Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

3) zmianie sposobu u˝ytkowania budynku b´dàcego
w∏asnoÊcià gminy albo cz´Êci takiego budynku,
wymagajàcej dokonania remontu lub przebudowy,
w wyniku którego tworzy si´ lokale socjalne, noclegownie lub domy dla bezdomnych, zwanego dalej
„przedsi´wzi´ciem”.
2. Finansowego wsparcia udziela si´ na przedsi´wzi´cie, którego zakoƒczenie przewiduje si´ do dnia
31 grudnia 2005 r.
Art. 4. 1. WysokoÊç finansowego wsparcia na realizacj´ przedsi´wzi´cia nie mo˝e przekroczyç 35 %
kosztów tego przedsi´wzi´cia.
2. Do kosztów przedsi´wzi´cia zalicza si´ koszty robót budowlanych niezb´dnych do realizacji przedsi´wzi´cia, w tym koszty wykonania:
1) przy∏àczy technicznych;
2) urzàdzeƒ i obiektów budowlanych zwiàzanych
z budynkiem;
3) niezb´dnego uzbrojenia terenu.
3. Do kosztów przedsi´wzi´cia zalicza si´ tak˝e
koszty wykonania czynnoÊci specjalistycznych stanowiàcych obowiàzek inwestora realizujàcego przedsi´wzi´cie, w tym koszty projektowania, nadzoru i kierowania budowà oraz rozliczania robót budowlanych.
4. Je˝eli w budynku, w którym w wyniku realizacji
przedsi´wzi´cia powstanie noclegownia lub dom dla
bezdomnych, znajdujà si´ lokale lub pomieszczenia
niestanowiàce noclegowni lub domu dla bezdomnych, kwota finansowego wsparcia jest pomniejszana
o kwot´ równà iloczynowi wysokoÊci tego wsparcia
i udzia∏u powierzchni u˝ytkowej takich lokali lub pomieszczeƒ w powierzchni u˝ytkowej wszystkich lokali
i pomieszczeƒ w tym budynku.
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5. Je˝eli w budynku, w którym w wyniku realizacji
przedsi´wzi´cia powstanà lokale socjalne, znajdujà si´
inne lokale, finansowe wsparcie mo˝e byç udzielone,
je˝eli ∏àczna powierzchnia u˝ytkowa lokali socjalnych
nie b´dzie mniejsza ni˝ 50 % powierzchni u˝ytkowej
wszystkich lokali w budynku.
Art. 5. 1. èród∏em finansowego wsparcia jest Fundusz Dop∏at, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów
mieszkaniowych o sta∏ej stopie procentowej (Dz. U.
Nr 230, poz. 1922 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177), przy
czym ∏àczna kwota finansowego wsparcia z tego êród∏a nie mo˝e przekroczyç w latach 2004—2005 kwoty
50 mln z∏.
2. Finansowego wsparcia udziela gminom Bank
Gospodarstwa Krajowego.
3. Finansowe wsparcie jest uruchamiane po udokumentowaniu zaanga˝owania Êrodków w∏asnych
gminy w wysokoÊci co najmniej 30 % przewidywanych kosztów przedsi´wzi´cia, do których zalicza si´
równie˝ koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach
robót publicznych.
4. Kwota finansowego wsparcia jest przekazywana
na rachunek bud˝etu gminy po udokumentowaniu
wykonania robót budowlanych lub czynnoÊci, o których mowa w art. 4 ust. 3.
5. Koszty poniesione przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w zwiàzku z udzielaniem, rozliczaniem
i dochodzeniem zwrotu finansowego wsparcia stanowià koszty dzia∏ania Funduszu Dop∏at.
Art. 6. Finansowe wsparcie jest udzielane na wniosek z∏o˝ony do ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
w terminie 90 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 7. 1. Oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia dokonuje zespó∏, któremu przewodniczy
przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Do
powo∏ania zespo∏u stosuje si´ art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717).
2. Przewodniczàcy zespo∏u zaprasza do uczestnictwa w pracach zespo∏u, na prawach cz∏onka, przedstawiciela strony samorzàdowej w Komisji Wspólnej
Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego, przez nià wskazanego.
3. Zespó∏, po dokonaniu oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, z∏o˝onych w terminie,
o którym mowa w art. 6, przekazuje je Bankowi Gospodarstwa Krajowego wraz z rekomendacjà wybranych przedsi´wzi´ç do udzielenia finansowego wsparcia.
4. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowego wsparcia na podstawie umowy z gminà, która
okreÊla w szczególnoÊci cel, na który jest udzielane fi-

Poz. 1533

nansowe wsparcie, oraz termin i sposób udokumentowania zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia.
5. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia
gminy, które z∏o˝y∏y wnioski o udzielenie finansowego
wsparcia, oraz w∏aÊciwych starostów o przedsi´wzi´ciach, które uzyska∏y rekomendacj´ do udzielenia finansowego wsparcia.
Art. 8. 1. Gmina, która otrzyma∏a finansowe
wsparcie, przedk∏ada Bankowi Gospodarstwa Krajowego rozliczenie kosztów przedsi´wzi´cia w terminie
30 dni od dnia jego zakoƒczenia.
2. W razie stwierdzenia przez Bank Gospodarstwa
Krajowego:
1) wykorzystania kwoty finansowego wsparcia niezgodnie z celem jego udzielenia,
2) zawinionego przez gmin´ opóênienia zakoƒczenia
realizacji przedsi´wzi´cia,
3) ra˝àcego opóênienia w przed∏o˝eniu rozliczenia
kosztów przedsi´wzi´cia,
kwota finansowego wsparcia podlega zwrotowi do
Funduszu Dop∏at wraz z odsetkami w wysokoÊci
okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu.
Odsetki nalicza si´ od nast´pnego dnia roboczego po
dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek bud˝etu gminy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego po z∏o˝eniu rozliczenia, o którym
mowa w ust. 1, ˝e kwota finansowego wsparcia zosta∏a przekazana w wysokoÊci wy˝szej ni˝ kwota okreÊlona w art. 4, gmina zwraca do Funduszu Dop∏at nadwy˝k´ finansowego wsparcia, w terminie 30 dni od
dnia zawiadomienia gminy przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Art. 9. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) zakres informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, tak by informacje te umo˝liwia∏y identyfikacj´ wnioskodawcy oraz opisywa∏y przedsi´wzi´cie w sposób
pozwalajàcy na przyznanie mu okreÊlonej liczby
punktów w oparciu o kryteria okreÊlone w rozporzàdzeniu;
2) szczegó∏owe kryteria i tryb oceny wniosków
o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewniç wybór przedsi´wzi´cia o najwy˝szej u˝ytecznoÊci spo∏ecznej i mo˝liwie niskim koszcie jego realizacji i eksploatacji;
3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa
w art. 8 ust. 1, tak aby wymagany w formularzu
zakres informacji obejmowa∏ w szczególnoÊci opis
zrealizowanego obiektu, informacj´ o kosztach
przedsi´wzi´cia i êród∏ach jego sfinansowania.
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Art. 10. 1. Gmina, przed up∏ywem 15 lat od dnia
rozliczenia kosztów przedsi´wzi´cia, nie mo˝e zbyç
lub zmieniç sposobu u˝ytkowania lokalu socjalnego,
noclegowni lub domu dla bezdomnych, utworzonego
przy wykorzystaniu finansowego wsparcia.
2. Zbycie lub zmiana sposobu u˝ytkowania lokalu
socjalnego, noclegowni lub domu dla bezdomnych,
o których mowa w ust. 1, sà dopuszczalne po up∏ywie
5 lat od dnia rozliczenia przedsi´wzi´cia, je˝eli w innym miejscu gmina utworzy:
1) lokale socjalne w liczbie i o ∏àcznej powierzchni
u˝ytkowej co najmniej równej liczbie i ∏àcznej powierzchni u˝ytkowej lokali socjalnych, które zosta∏y zbyte lub których sposób u˝ytkowania zosta∏
zmieniony;
2) noclegownie lub domy dla bezdomnych o powierzchni u˝ytkowej i liczbie miejsc co najmniej
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równej powierzchni u˝ytkowej i liczbie miejsc noclegowni lub domów dla bezdomnych, które zosta∏y zbyte lub których sposób u˝ytkowania zosta∏
zmieniony.
3. W przypadku zbycia lub zmiany sposobu u˝ytkowania lokalu socjalnego, noclegowni lub domu dla
bezdomnych, o których mowa w ust. 1, niezgodnie
z przepisami ust. 1 i 2, gmina zwraca kwot´ finansowego wsparcia wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, naliczonymi od
nast´pnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek bud˝etu gminy.
Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania
Art. 1. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 r.
Nr 26, poz. 319, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

o zmianie siedziby oraz o zmianie osób
wchodzàcych do kierowniczych organów
wykonawczych, podajàc ich imiona i nazwiska, obywatelstwo i miejsce zamieszkania.”;
2) uchyla si´ art. 15;

1) w art. 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli odr´bna ustawa lub ratyfikowana
umowa mi´dzynarodowa nie stanowià inaczej, koÊció∏ lub inny zwiàzek wyznaniowy
powiadamia ministra w∏aÊciwego do spraw
wyznaƒ religijnych i wojewod´ w∏aÊciwego
ze wzgl´du na siedzib´ jednostki organizacyjnej koÊcio∏a lub innego zwiàzku wyznaniowego o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granic lub po∏àczeniu, podziale i zniesieniu diecezji (okr´gów i porównywalnych
jednostek organizacyjnych) oraz parafii
(zborów, gmin i porównywalnych jednostek
organizacyjnych).”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli odr´bna ustawa lub ratyfikowana
umowa mi´dzynarodowa nie stanowià inaczej, koÊció∏ lub inny zwiàzek wyznaniowy
powiadamia w terminie 30 dni ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych i wojewod´ w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
koÊcio∏a lub innego zwiàzku wyznaniowego

3) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. Ministrowie w∏aÊciwi do spraw oÊwiaty
i wychowania oraz do spraw szkolnictwa
wy˝szego, po zasi´gni´ciu opinii w∏adz
koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych, okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy zakres stosowania do nauczycieli, wychowawców i uczàcych si´
w szko∏ach, o których mowa w art. 21
oraz art. 22 ust. 3, uprawnieƒ i Êwiadczeƒ
spo∏ecznych, a tak˝e nak∏adania obowiàzków przewidzianych dla pracowników i uczàcych si´ w szko∏ach publicznych i szko∏ach wy˝szych, z uwzgl´dnieniem równouprawnienia koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych.”;
4) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. 1. Prawo wniesienia wniosku, o którym
mowa w art. 30, przys∏uguje co najmniej
100 obywatelom polskim posiadajàcym
pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
zwanych dalej „wnioskodawcami”.

