
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. 2 dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) zapomoga wyp∏acana przez gminy, na podsta-
wie art. 22a;

4) jednorazowa zapomoga z tytu∏u urodzenia si´
dziecka.”;

2) w art. 9 uchyla si´ ust. 5;

3) dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Jednorazowa zapomoga z tytu∏u urodzenia si´
dziecka

Art. 15b. 1. Z tytu∏u urodzenia si´ ˝ywego dziecka
przyznaje si´ jednorazowà zapomog´
w wysokoÊci 1 000 z∏ na jedno dziecko.

2. Zapomoga, o której mowa w ust. 1,
przys∏uguje ojcu lub matce albo opie-
kunowi prawnemu niezale˝nie od ich
dochodów.

3. Wniosek o wyp∏at´ zapomogi sk∏ada
si´ w terminie 3 miesi´cy od dnia na-

rodzin. Wniosek z∏o˝ony po terminie
w∏aÊciwy organ pozostawia bez rozpo-
znania.

Art. 15c. Do Êwiadczenia rodzinnego okreÊlonego
w niniejszym rozdziale nie stosuje si´
przepisów art. 23 ust. 3—5.”;

4) dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Rada gminy w drodze uchwa∏y mo˝e
przyznaç zamieszka∏ym na terenie jej
dzia∏ania osobom jednorazowà zapo-
mog´ z tytu∏u urodzenia ich dziecka.

2. Do zapomogi, o której mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ przepisów rozdzia-
∏ów 4, 6 i 7. 

3. Szczegó∏owe zasady udzielania zapo-
mogi okreÊla uchwa∏a rady gminy.

4. W zwiàzku z urodzeniem si´ jednego
dziecka mo˝e byç przyznana tylko
jedna zapomoga.

5. Wyp∏aty zapomóg finansowane sà ze
Êrodków w∏asnych gminy.”;

5) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych ustala si´ na
okres zasi∏kowy, z wyjàtkiem Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 9, 14—16 i 15b.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

o zmianie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych

———————
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, Nr 233, poz. 1994 i Nr 267,
poz. 2260.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 stycznia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu zadaƒ obj´tych mecenatem paƒstwa wykonywanych
przez samorzàdowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu tery-
torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadaƒ obj´tych

mecenatem paƒstwa wykonywanych przez samorzà-
dowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz
udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:



„2) okreÊlonych w programach operacyjnych,
og∏aszanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego, zwanego dalej „Ministrem”.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadania, które b´dà realizowane w ramach
programów operacyjnych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, okreÊla za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorzàdu terytorialnego, w ter-
minach do dnia: 15 lutego, 15 kwietnia,
15 czerwca, 15 wrzeÊnia i 15 listopada ka˝-
dego roku, sk∏adajà, z zastrze˝eniem ust. 2,
Ministrowi wnioski o przyznanie dotacji na
dofinansowanie zadaƒ, o których mowa
w § 1 ust. 1, wraz z uzasadnieniem oraz in-

formacjami dotyczàcymi jednostki samorzà-
du terytorialnego, wed∏ug wzoru stanowià-
cego za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia, a tak-
˝e instytucji filmowych i instytucji kultury,
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 4
do rozporzàdzenia.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wnioski sà rozpatrywane w terminie 1 mie-
siàca od dnia zakoƒczenia naboru wnio-
sków okreÊlonego w ust. 1.”;

3) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

Dziennik Ustaw Nr 12 — 486 — Poz. 68

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 10 stycznia 2006 r. (poz. 68)

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

1. Promocja czytelnictwa poprzez rozbudow´ zbio-
rów bibliotecznych, popraw´ dost´pnoÊci zbiorów,
zwi´kszanie zainteresowania ksià˝kà. Publikacja ksià-
˝ek i czasopism dotyczàcych szeroko poj´tej tematyki
kulturalnej.

2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji na-
rodowej i paƒstwowej, edukacja patriotyczna, badania
na temat historii kultury polskiej, tradycji i Êwiadomo-
Êci historycznej Polaków. 

3. Konserwacja, rewaloryzacja obiektów i zespo-
∏ów zabytkowych, renowacja i zachowanie miejsc pa-
mi´ci i martyrologii; ochrona dziedzictwa archeolo-
gicznego, rozwój instytucji muzealnych. Ochrona pol-
skiego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicà.

4. Edukacja i aktywizacja kulturalna, podnoszenie
kompetencji kulturalnych spo∏eczeƒstwa, kszta∏cenie
kadr instytucji kultury.

5. Ochrona dziedzictwa kultury ludowej, populary-
zacja twórczoÊci ludowej.

6. Wspieranie wydarzeƒ artystycznych, promocja
twórczoÊci amatorskiej i profesjonalnej, wspieranie
i promocja zatrudnienia studentów i absolwentów
szkó∏ artystycznych oraz kierunków zwiàzanych z kul-
turà. 

7. Rozwój infrastruktury kultury, budowa, moder-
nizacja, adaptacja nieruchomoÊci na cele kulturalne
i filmowe. Zakup i modernizacja wyposa˝enia na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci kulturalnej i filmowej.

8. Realizacja prac badawczych i dokumentacyj-
nych oraz analiz z zakresu uczestnictwa w kulturze,
ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Bu-
dowa i rozbudowa sieci i systemów informatycznych,
specjalistycznych baz danych obejmujàcych ró˝ne
dziedziny kultury. 

9. Prezentacja dorobku polskiej kultury poza grani-
cami Polski, promocja polskich twórców poza granica-
mi kraju.

10. Promocja i udost´pnianie sztuki wspó∏czesnej,
w tym poprzez zakup dzie∏ sztuki wspó∏czesnej i two-
rzenie regionalnych kolekcji dzie∏ sztuki.

11. Utrwalenie i udost´pnianie wiedzy o ˝yciu
i twórczoÊci Fryderyka Chopina, popularyzacja proble-
matyki chopinologicznej, rozwój turystyki kulturalnej
zwiàzanej ze Êladami obecnoÊci Fryderyka Chopina.
Zakup i konserwacja archiwaliów zwiàzanych z ochro-
nà dziedzictwa Fryderyka Chopina, budowa i moderni-
zacja obiektów zwiàzanych z utworzeniem Centrum
Chopinowskiego, rewitalizacja, konserwacja i adapta-
cja obiektów zwiàzanych z Fryderykiem Chopinem.


