
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

1)

z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)
 

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne. 

wchodzi od 2016-04-01

Art. 1 - Art. 3 [Zakres przedmiotowy ustawy; podmioty uprawnione] wchodzi od 2016-04-01

 

Rozdział 2. Świadczenie wychowawcze. 

wchodzi od 2016-04-01

Art. 4 - Art. 9 [Cel świadczenia; krąg uprawnionych] wchodzi od 2016-04-01

 

Rozdział 3. Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczenia wychowawczego. 

wchodzi od 2016-04-01

Art. 10 - Art. 12 [Prowadzenie postępowań, organ właściwy] wchodzi od 2016-04-01

 

Rozdział 4. Postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze. 

wchodzi od 2016-04-01

Art. 13 - Art. 28 [Wniosek, wymagane załączniki] wchodzi od 2016-04-01

 

Rozdział 5. Finansowanie świadczenia wychowawczego. 

wchodzi od 2016-04-01

Art. 29 - Art. 30 [Źródła finansowania, koszty obsługi] wchodzi od 2016-04-01

 

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących. 

wchodzi od 2016-04-01

Art. 31 - Art. 47 wchodzi od 2016-04-01

 

Rozdział 7. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy. 

Art. 48 - Art. 52 [Podstawa ustalenia prawa do świadczenia, okres świadczeniowy] wchodzi od 2016-04-01

Art. 53 [Utworzenie jednostek właściwych do realizacji zadań, przekazanie środków] 

1. Organy gminy i województwa do dnia wejścia w życie ustawy wyznaczą lub utworzą jednostki organizacyjne

właściwe do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Przepisy art. 10 ust. 2 i 3 i art. 11 ust. 2

stosuje się.

2. Wojewoda, w terminie tygodnia od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, jest obowiązany przekazać

organom gminy środki finansowe na wdrożenie ustawy. Przekazane środki finansowe pomniejszają koszty

obsługi, o których mowa w art. 52.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, wojewoda przekazuje w wysokości uzgodnionej z ministrem

właściwym do spraw rodziny.

Art. 54 - Art. 58 [Ocena systemów świadczeń na rzecz rodziny] wchodzi od 2016-04-01

 

 

 

1)   Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach

popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, ustawę z dnia 27

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 21 czerwca

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 12 marca
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2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o

pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 9

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.


