-

Monitor Polski Nr 27

294

Poz. 188 i 189

pierwszej kolejności można
pod głosowanie poprawki,
których przyjęcie lub odrzucenie
rozstrzyga o innych poprawkach;
w przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki, poprawek tych nie poddaje się pod głoso
wanie,
b) w przypadku zgłoszenia do tego
samego przepisu kilku poprawek,
jako pierwszą poddaje się pod gło
sowanie poprawkę najdalej idącą;
o kolejności głosowania rozstrzyga
Marszałek po zasięgnięciu opinii
sprawozdawcy,
c) poprawki pociągające za sobą zmiany w innych przepisach poddaje się
pod głosowanie łącznie,

prawek nie zachodzą sprzeczności pomię
dzy poszczególnymi przepisami.
5. Senat może postanowić poddanie pod gło
sowanie uchwały w całości, łącznie z poprawkami, jeżeli nie zgłoszono w tym zakresie sprzeciwu .
6. W razie nieprzyjęcia uchwały, Senat może
skierować ponownie jej projekt do rozpatrzenia przez właściwe komisje.",

a) w

poddać

3)

4) art. 48 otrzymuje brzmienie:
"Art. 48. 1. Uchwały, rezolucje, oświadczenia i apele
są uchwalane w trybie art. 47.
2. Senatorowi uczestniczącemu w posiedzeniu nie wolno uchylić się od udziału w gło
sowaniu.
3. Marszałek Senatu kieruje uchwałę o niezgłoszeniu zastrzeżeń do ustawy niezwło
cznie do Prezydenta, a uchwałę zawierają
cą propozycję dokonania w ustawie okreś
lonych zmian lub jej odrzucenia - do
Marszałka Sejmu.",

Marszałek może zarządzić łączne głoso

wanie nad pewną grupą poprawek, jeżeli nie zgłoszono w tym zakresie wniosku przeciwnego,
4) głosowanie za przyjęciem uchwały
w całości ze zmianami wynikającymi
z przyjętych poprawek.
2. Głosowanie nad wnioskiem o zawiadomienie Prezydenta o braku zastrzeżeń do ustawy następuje po wyczerpaniu trybu przewidzianego w ust. 1.
3. Sprawozdawca, przedstawiając Senatowi
projekt uchwały, omawia zgłoszone poprawki, wyjaśniając skutki wiążące się z ich
uchwaleniem oraz istniejące między nimi
powiązania lub sprzeczności.
4. Marszałek może odroczyć głosowanie nad
całością uchwały na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy wskutek przyjętych po-

5) art. 49 otrzymuje brzmienie:
"Art. 49. 1. Reasumpcja uchwały jest dopuszczalna
tylko w trakcie tego samego posiedzenia
Senatu i wyłącznie w przypadku ujawnienia oczywistego błędu w uprzednio podjętej uchwale.
2. Reasumpcja nie może dotyczyć uchwały,
na mocy której przyjęto bez zastrzeżeń
ustawę przedstawioną przez Sejm, zgodnie
z art. 27 Konstytucji.",
6) wart. 52 w ust. 3 po wyrazach "członków" dodaje się
wyrazy "każdej z".

Art. 2.

Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Marszałek

Senatu: A. Che/kowski
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ZARZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 15 lipca 1992 r.

..

wysokości i warunków udzielania jednorazowej pomocy pienlęznej na zagospodarowanie
usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz wychowankom niektórych rodzajów
publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, pozbawionym całkowicie opieki rodzicielskiej.

w sprawie

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z1992 r.
Nr 26, poz. 113) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie, zwaną dalej "pomocą pieniężną", otrzymują usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz
wychowankowie objęci opieką całkowitą następujących
rodzajów publicznych placówek opiekuńczo-wycho
wawczych:
1) domów dziecka,
2) rodzinnych domów dziecka,
3) młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
4) ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych.
2. Pomoc pieniężną otrzymują także usamodzielniający
i pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej wychowankowie objęci opieką całkowitą publicznych placówek nie
wymienionych w ust. 1, które zostały zobowiązane do
świadczenia takiej opieki.
się

pomocy pieniężnej wynosi 300% przewynagrodzenia miesięcznego w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" w celach waloryzacji emerytur i rent.

§ 2.

Wysokość

ciętnego

§ 3. 1. Pomocy pieniężnej udziela kurator oświaty
dla miejsca stałego zamieszkania wychowanka.

wła

ściwy

2. Rodzice zastępczy oraz dyrektorzy placówek, o których mowa w § 1, przesyłają kuratorowi oświaty informację
o usamodzielniających się wychowankach co najmniej na
6 miesięcy przed ich usamodzielnieniem.
3. Pomoc pieniężna wypłacana jest wychowankowi
w terminie 4 tygodni od usamodzielnienia się.

§ 4.
1993 r.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem 1 stycznia

Minister Edukacji Narodowej: Z. Flisowski

