
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu

własnego mieszkania

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

17 października 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin

w nabywaniu własnego mieszkania, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

- w art. 1 w pkt 2:

a) przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony

na podstawie umowy zawartej z instytucją ustawowo upoważnioną

do udzielania kredytów przez:

1) oboje małżonków;

2) osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno:

a) małoletnie dziecko,

b) dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), jest pobierany

zasiłek pielęgnacyjny,
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c) dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące

się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz

kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także w szkołach

wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),

oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych,

prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki

wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz

przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków

wyznaniowych

- zwanych dalej "docelowymi kredytobiorcami".",",

b) w lit. a, w ust. 1a wyrazy "kredytobiorca docelowy" zastępuje się wyrazami

"docelowy kredytobiorca".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 17 października 2008 r.

ustawy o  zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Senat uznał za stosowne wprowadzenie do jej tekstu jednej poprawki.

Poprawka ma na celu wskazanie wyraźnego odniesienia pojęcia "docelowy

kredytobiorca" do konkretnej grupy podmiotów w ustawie, a także ujednolicenie stosowania

tego pojęcia.


