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4) dokonywanie podz i ału rezerwy budżetu państwa 
przeznaczonej na SPR, 

5) przewodniczenie i kierowanie pracami Rady 
Prog ramowej do Zagospodarowania Mienia Prze
jętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej. 

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane 
do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocniko
wi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udo
stępnianie mu niezbędnych informacji. 

§ 4. 1. Pełnomocnik jest upoważniony do wnosze
nia, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowanych 
przez siebie projektów aktów prawnych , wynikających 
z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę 
Ministrów. 

2. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumen
tów rządowych, wpływających na realizację SPR, pod
legają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika. 

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów: 

1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego 
działania, 

2) coroczne informacje o swojej pracy. 

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów 
o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których 
mowa w § 2. 

§ 6. Pełnomocnik może zlecać przeprowadzanie 
ekspertyz w określonym przedmiocie, związanym z je
go zadaniami . 

§ 7. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika spra
wuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
dz i ałający z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów. 

§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, 
techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełno
mocnikowi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji. 

§ 9. 1. Wydatki związane z działalnością Pełnomoc
nika są pokrywane z budżetu państwa w części doty
czącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji. 

2. Środki finansowe przewidziane na pokrycie wy
datków związanych z działa l nością Pełnomocnika, za
planowane w ustawie budżetowej na rok 1997 z dnia 21 
lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106) w części dotyczą
cej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zostaną prze
niesione do budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych i Administracji zgodnie z przepisami art. 45 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżeto
we (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, 
poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. 
Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz 
z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, 
poz. 621 i Nr 139, poz. 647) . 

§ 10. Pełnomocnik przejmuje sprawy prowadzone 
dotychczas przez Pełnomocnika ustanowionego roz
porządzeniem , o którym mowa w § 11. 

§ 11. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełno
mocnika Rządu do zagospodarowania mienia przejęte
go od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 100, poz. 
494). 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 marca 1997 r. 

w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Województw Rzeczypospolitej 
Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem 

Sankt Petersburga. 

Na podstawie art . 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp
nia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów 
oraz o zakresie działan i a ministrów (Dz. U. Nr 106, 
poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Woje
wództw Rzeczypospol itej Polskiej z Obwodem Kalinin
gradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczy
pospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga, 
zwanego dalej " Pełnomocnikiem" . 

2. Pełnomocnik działa w Ministerstwie Spraw We
wnętrznych i Administracji . 

3. Pełnomocnik pełni funkcję wiceprzewodniczące
go Polsko-Rosyjskiej Komisji do Spraw Współpracy 
Międzyregionalnej, ustanowionej na podstawie Umo
wy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą
dem Federacji Rosyjskiej o współpracy transgranicz
nej, sporządzonej w Warszawie dnia 2 października 
1992 r. 

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy: 

1) koordynowanie i inspirowanie prac w zakresie two
rzenia programów oraz działań mających na celu 
rozwój współpracy północno-wschodnich woje
wództw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Ka
liningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz współpracy 
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Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem 
Sankt Petersburga, 

2) sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji 
programów i działań, o których mowa w pkt 1, z po
stanowieniami Porozumienia między Rządem Rze
czypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyj
skiej o współpracy północno-wschodnich woje
wództw Rzeczypospolitej Polskiej i Obwodu Kali
ningradzkiego Federacji Rosyjskiej, sporządzone
go w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., oraz Porozu
mienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy Regio
nów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt 
Petersburga, sporządzonego w Warszawie dnia 
2 października 1992 r., 

3) współpraca z terenowymi organami administracji
rządowej oraz organami samorządu terytorialnego 
w zakresie prowadzonej przez nie współpracy 
transgranicznej i międzyregionalnej. 

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane 
do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocniko
wi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udo
stępnianie mu niezbędnych informacji. 

§ 4. 1. Pełnomocnik jest upoważniony do wnosze
nia, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowanych 
przez siebie projektów aktów prawnych, wynikających 
z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę 
Ministrów. 

2. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumen
tów rządowych, wpływających na funkcjonowanie pro
gramów i działań mających na celu rozwój współpracy 
województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Ka
liningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rze
czypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga, 
podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika. 

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów: 

1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego 
działania, 

2) coroczne informacje o swojej pracy. 

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów 
o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których 
mowa w § 2. 

§ 6. Pełnomocnik może zlecać przeprowadzanie 
ekspertyz w określonym przedmiocie, związanym z je
go zadaniami. 

§ 7. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika spra
wuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
działający z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów. 

§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, 
techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełno

mocnikowi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji. 

§ 9. 1. Wydatki związane z działalnością Pełnomoc
nika są pokrywane z budżetu państwa w części doty
czącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini

. stracji. 

2. Środki finansowe przewidziane na pokrycie wy
datków związanych z działalnością Pełnomocnika, za
planowane w ustawie budżetowej na rok 1997 z dnia 
21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106) w części doty
czącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zostaną 
przeniesione do budżetu Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i Administracji zgodnie z przepisami art. 45 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo bu
dżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, 
poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. 
Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz 
z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, 
poz. 621 i Nr 139, poz. 647). 

§ 10. Pełnomocnik przejmuje sprawy prowadzone 
dotychczas przez Pełnomocnika ustanowionego roz
porządzeniem, o którym mowa w § 11. 

§ 11. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia Pełno
mocnika Rządu do Spraw Współpracy Północno
-Wschodnich Województw Rzeczypospolitej Polskiej 
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz 
Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt 
Petersburga (Dz. U. Nr 61, poz. 254 i z 1996 r. Nr 108, 
poz. 514). 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 marca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 
grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, 
poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. 
w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy 
(Dz. U. Nr 145, poz. 670) wprowadza się następujące 
zmiany: 


