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USTAWA
z dnia 24 wrzeÊnia 2009 r.
o zmianie ustawy o pomocy spo∏ecznej
Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 150 otrzymuje brzmienie:
„Art. 150. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy, z zastrze˝eniem art. 150a.”;
2) po art. 150 dodaje si´ art. 150a w brzmieniu:
„Art. 150a. Do spraw o przyznanie zasi∏ku sta∏ego,
w których do dnia 30 kwietnia 2004 r.
organ w∏aÊciwy nie wyda∏ decyzji
ostatecznej, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej.”.
Art. 2. 1. W sprawach, o których mowa w art. 150a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej,
organ w∏aÊciwy prowadzi post´powanie z urz´du.
2. Przyznajàc zasi∏ek sta∏y, organ w∏aÊciwy rozpatruje spraw´, przyjmujàc za podstaw´ stan faktyczny
istniejàcy w dniu z∏o˝enia wniosku o przyznanie zasi∏ku sta∏ego.
3. Zasi∏ek sta∏y wyp∏aca si´ za okres, w którym
osoba posiada∏a prawo do zasi∏ku sta∏ego.

4. Osobie, która otrzyma∏a zasi∏ek sta∏y, o którym
mowa w ust. 3, organ w∏aÊciwy do wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych ustala prawo do Êwiadczenia piel´gnacyjnego na podstawie art. 58 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póên. zm.1)), jednak nie
d∏u˝ej ni˝ do koƒca miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, za który osoba otrzyma∏a Êwiadczenie piel´gnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych.
Art. 3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy tracà moc
decyzje o umorzeniu post´powaƒ w sprawie przyznania zasi∏ku sta∏ego, wydane przed dniem 13 listopada
2007 r. w zwiàzku z art. 150 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo∏ecznej.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r.
Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654
oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 800.

