
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji

bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

23 października 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych

kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom

wypłaconych premii gwarancyjnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:

"…) w art. 10b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb

stosowania oraz sposób rozliczeń umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego

wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów

mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 10a i art. 11

ust. 3 i 6, a także sposób rozliczeń z tytułu umorzenia w ciężar budżetu państwa

i z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych,

o których mowa w art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6, oraz z tytułu zmniejszenia

zadłużenia z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz umorzenia zadłużenia

z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, o których mowa w art. 11b,

uwzględniając zapewnienie sprawności udzielania pomocy państwa w tym

zakresie.";";
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2) w art. 1:

a) w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 11b" dodaje się wyrazy "i 11c" oraz

dodaje się art. 11c w brzmieniu:

 "Art. 11c. Z budżetu państwa przeznacza się środki finansowe na spłatę wierzytelności

banków z tytułu zmniejszenia zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek,

o których mowa w art. 11b.",

b) w pkt 3, w art. 12b skreśla się ust. 1.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie

ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii

gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych i uchwalił

do niej 2 poprawki.

Senacka poprawka nr 1 stanowi konsekwencję dodania do ustawy przepisu art. 11b.

Poprawka ta rozszerza zakres przedmiotowy rozporządzenia wydawanego na podstawie

zmienianego przepisu.

Przyjmując poprawkę nr 2 Senat kierował się dyrektywą określoną w § 55 ust. 4

Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którą "podział artykułu na ustępy wprowadza się

(…) w przypadku, gdy między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli występują

powiązania treściowe (…)". We wprowadzanym do ustawy przepisie art. 12b taka sytuacja

nie występuje – ust. 1 odnosi się do innego zakresu spraw niż ust. 2 i 3. Mając powyższe

na uwadze oraz dyrektywę wynikającą z Zasad techniki prawodawczej, Senat uznał

za zasadne wyeliminowanie wskazanej powyżej niespójności.


