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Kodeks karny skarbowy 
Str. 272 

 

 koszty zniszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono, ponosi sprawca 

czynu zabronionego, chyba że ich wysokość nie przekracza jednej pięćdziesiątej 

części minimalnego wynagrodzenia. 

 

Str. 273 

 kara grzywny jest wymierzana od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego 

wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Mandatem karnym można 

nałożyć grzywnę do podwójnej pięciokrotnej wysokości minimalnego 

wynagrodzenia; wyrokiem nakazowym – 10-krotność minimalnego wynagrodzenia. 

 

Kodeks postępowania karnego 
Str. 306 

 

Poręczenie majątkowe: 

 w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu, hipoteki może złożyć 

oskarżony bądź inna osoba. Przedmiot poręczenia majątkowego nie może 

pochodzić z przysporzenia na rzecz oskarżonego albo innej osoby składającej 

poręczenie dokonanego na ten cel. Sąd albo prokurator może uzależnić przyjęcie 

przedmiotu poręczenia majątkowego od wykazania przez osobę składającą 

poręczenie źródła pochodzenia tego przedmiotu.  Wysokość, rodzaj, warunki 

poręczenia, termin złożenia przedmiotu określa się w postanowieniu 

uwzględniającym sytuację materialną oskarżonego i składającego poręczenie 

majątkowe, wysokość wyrządzonej szkody oraz charakter popełnionego czynu; 

 

Str. 308 

 

List żelazny: 



 jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu 

lub prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej 

stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może mu wydać list żelazny; w 

postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek 

prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu; udział prokuratora w posiedzeniu w 

przedmiocie wydania listu żelaznego jest obowiązkowy; wydając list żelazny, sąd 

uchyla tymczasowe aresztowanie; postanowienie o uchyleniu tymczasowego 

aresztowania staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia się postanowienia o 

wydaniu listu żelaznego. 

 W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wezwanie, naruszenia innych 

warunków przez oskarżonego sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego; w 

postępowaniu przygotowawczym odwołanie listu żelaznego następuje na wniosek 

prokuratora 

 

Ustawa o samorządzie gminnym 
Str. 337 

 

 gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej wśród mieszkańców gminy. Rada gminy na wniosek 

zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej 

rady gminy mającej charakter konsultacyjny z własnej inicjatywy lub na wniosek 

m.in. wójta, organizacji pozarządowych lub samorządu uczniowskiego lub 

samorządu studenckiego z terenu danej gminy; młodzieżowa rada gminy ma 

charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny; w sprawach dotyczących gminy 

młodzieżowa rada gminy może kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały; 

uchwała powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej 

przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Wójt lub osoba przez niego 

wyznaczona są obowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały; młodzieżowa rada gminy może 

posiadać opiekuna 

 

Str. 338 

 



 gmina sprzyja również solidarności międzypokoleniowej i w tym celu rada gminy 

może utworzyć gminną radę seniorów; 


