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2. Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda mo˝e wyraziç
zgod´ na zwi´kszenie dotacji, z tym ˝e udzia∏ Êrodków
w∏asnych gminy nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ 20 %
przewidywanych kosztów realizacji Programu.
3. Dotacj´ przyznaje wojewoda na wniosek wójta
(burmistrza, prezydenta miasta).
4. WysokoÊç dotacji jest ustalana na podstawie porozumienia mi´dzy wojewodà a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), majàc na uwadze
w szczególnoÊci liczb´ dzieci i m∏odzie˝y oraz innych
osób wymagajàcych pomocy w zakresie do˝ywiania,
koniecznoÊç rozwoju bazy ˝ywieniowej i dowozu posi∏ków, a tak˝e sytuacj´ finansowà gminy.
5. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Art. 15. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób realizacji Programu, sposób planowania i dokonywania podzia∏u Êrodków bud˝etu paƒstwa przyznanych na realizacj´ Programu oraz zakres
i formy monitorowania realizacji Programu, majàc na
wzgl´dzie jego skutecznoÊç i efektywnoÊç.
Art. 16. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego przedstawi Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej, nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca, roczne
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sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok
bud˝etowy, harmonogram zadaƒ wykonywanych
w ramach Programu na kolejny rok bud˝etowy oraz
kierunki realizacji Programu na nast´pne dwa lata.
Art. 17. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.3)) w art. 80 w ust. 3 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) pomocy spo∏ecznej.”.
Art. 18. Harmonogram zadaƒ wykonywanych
w ramach Programu na rok 2006 Rada Ministrów
przyjmuje, w drodze uchwa∏y, w terminie 30 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia 31 grudnia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,
poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565
i Nr 180, poz. 1495.

2260
USTAWA
z dnia 29 grudnia 2005 r.
o zmianie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych
Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Âwiadczenia rodzinne przys∏ugujà osobom,
o których mowa w ust. 2, je˝eli zamieszkujà na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres co najmniej 1 roku przed z∏o˝eniem
wniosku oraz przez okres zasi∏kowy, w którym
otrzymujà Êwiadczenia rodzinne.”;
2) w art. 3:
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001
i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86,
poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 233, poz. 1994.

a) po pkt 17 dodaje si´ pkt 17a w brzmieniu:
„17a) osobie samotnie wychowujàcej dziecko
— oznacza to pann´, kawalera, wdow´,
wdowca, osob´ pozostajàcà w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sàdu, osob´ rozwiedzionà, chyba ˝e wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem;”,
b) w pkt 23:
— lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) utratà prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych,”,
— lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) utratà zasi∏ku przedemerytalnego lub
Êwiadczenia przedemerytalnego, a tak˝e
emerytury lub renty, renty rodzinnej lub
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renty socjalnej, z wyjàtkiem rent przyznanych rolnikom w zwiàzku z przekazaniem
lub dzier˝awà gospodarstwa rolnego,”,
— w lit. f przecinek zast´puje si´ Êrednikiem
i uchyla lit. g,
c) w pkt 24:
— lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) uzyskaniem prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokoÊci
zasi∏ku dla bezrobotnych,”,
— lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) uzyskaniem zasi∏ku przedemerytalnego
lub Êwiadczenia przedemerytalnego,
a tak˝e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjàtkiem
rent przyznanych rolnikom w zwiàzku
z przekazaniem lub dzier˝awà gospodarstwa rolnego,”,
— w lit. f przecinek zast´puje si´ kropkà i uchyla lit. g;
3) w art. 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku gdy rodzina lub osoba uczàca si´
utrzymuje si´ z gospodarstwa rolnego, przyjmuje si´, ˝e z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje
si´ dochód miesi´czny w wysokoÊci 1/12 dochodu og∏aszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z póên. zm.2)).”;
4) w art. 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) osobie samotnie wychowujàcej dziecko nie zosta∏o zasàdzone Êwiadczenie alimentacyjne na
rzecz dziecka od jego rodzica, chyba ˝e:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie ˝yje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie Êwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta∏o
oddalone,
d) sàd zobowiàza∏ jednego z rodziców do ponoszenia ca∏kowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiàza∏ drugiego z rodziców do Êwiadczenia alimentacyjnego na
rzecz tego dziecka.”;
5) w art. 8 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) samotnego wychowywania dziecka;”;
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179,
poz. 1484.
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6) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dodatek przys∏uguje jednorazowo, w wysokoÊci 1 000,00 z∏.”;
7) po art. 11 dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. 1. Dodatek z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka przys∏uguje samotnie wychowujàcym dziecko matce
lub ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, je˝eli nie zosta∏o zasàdzone
Êwiadczenie alimentacyjne na rzecz
dziecka od drugiego z rodziców dziecka, poniewa˝:
1) drugi z rodziców dziecka nie ˝yje;
2) ojciec dziecka jest nieznany.
2. Dodatek przys∏uguje równie˝ osobie
uczàcej si´, je˝eli oboje rodzice osoby
uczàcej si´ nie ˝yjà. Przepisy ust. 1
stosuje si´ odpowiednio.
3. Dodatek przys∏uguje w wysokoÊci
170,00 z∏ miesi´cznie na dziecko, nie
wi´cej jednak ni˝ 340,00 z∏ na wszystkie dzieci.
4. W przypadku dziecka legitymujàcego
si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci kwot´ dodatku zwi´ksza si´ o 80,00 z∏ na dziecko,
nie wi´cej jednak ni˝ o 160,00 z∏ na
wszystkie dzieci.
5. W przypadku gdy dochód rodziny nie
przekracza 50 % kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwot´ dodatku
zwi´ksza si´ o 50,00 z∏ na dziecko, nie
wi´cej jednak ni˝ o 100,00 z∏ na
wszystkie dzieci.
6. W przypadku wyboru dodatku z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek up∏ywu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek,
o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje na ˝adne dziecko w rodzinie.
7. Przepis ust. 5 obowiàzuje do dnia
31 sierpnia 2006 r.”;
8) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Marsza∏ek województwa w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania osoby ubiegajàcej si´
o Êwiadczenia rodzinne mo˝e, w formie pisemnej, upowa˝niç dyrektora, jego zast´pc´ lub innego pracownika regionalnego oÊrodka polityki spo∏ecznej albo innego pracownika urz´du
marsza∏kowskiego do za∏atwiania w jego imieniu spraw dotyczàcych realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego i wydawania w tych
sprawach decyzji.”;
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9) w art. 24:
a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. W przypadku utraty wa˝noÊci orzeczenia
o niepe∏nosprawnoÊci lub stopniu niepe∏nosprawnoÊci, je˝eli osoba niepe∏nosprawna uzyska ponownie orzeczenie
o niepe∏nosprawnoÊci lub odpowiednim
stopniu niepe∏nosprawnoÊci stanowiàce
kontynuacj´ poprzedniego orzeczenia, prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych uzale˝nionych od niepe∏nosprawnoÊci ustala si´ od
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym up∏ynà∏ termin wa˝noÊci poprzedniego orzeczenia, nie wczeÊniej jednak ni˝ od miesiàca, w którym
osoba z∏o˝y∏a wniosek o kontynuacj´
Êwiadczenia rodzinnego.”,

Poz. 2260
uzale˝nione od niepe∏nosprawnoÊci do∏àcza zaÊwiadczenie w∏aÊciwej instytucji potwierdzajàce z∏o˝enie wniosku o ponowne
ustalenie niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia
niepe∏nosprawnoÊci.”;

10) uchyla si´ art. 25a;
11) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ârodki uzyskiwane w wyniku likwidacji Funduszu sà przekazywane na dochody bud˝etu paƒstwa po zakoƒczeniu ka˝dego roku bud˝etowego do dnia 31 marca.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 2 lit. a oraz
pkt 5—7, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.

b) po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b w brzmieniu:
„3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a,
osoba do wniosku o Êwiadczenie rodzinne
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