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- po pkt 5 dodaje się pkt 6-8 w brzmieniu: 

,,6. Staszów 

7. Tarłów 

8. Zawichost"; 

" 18 zielonogórskie 

§ 2. W załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym 
mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany: 

,,1 krośnieńskie 

8) w lp. 17 dotyczącej województwa wrocławskiego 
w kolumnie 3 w pozycji II gminy po pkt 12 dodaje 
się pkt 12a w brzmieniu: 

,,12a. Sobótka"; 

9) po lp. 17 dodaje się lp. 18 w brzmieniu: 

I. gminy miejskie: 
1. Nowa Sól 
2. Żagań 

II. gminy : 
1. Bojadła 
2. Bytom Odrzański 
3. Cybinka 
4. Czerwieńsk 
5.Dąbie 
6. Krosno Odrzańskie 
7. Maszewo 
8. Nowa Sól 
9. Nowogród Bobrzański 
10.0tyń 
11. Siedlisko 
12. Sulechów 
13. Szprotawa 
14. Trzebiechów 
15. Zabór 
16. Żagań". 

1) dodaje się nową lp. 1 w brzmieniu:: 

II. gminy: 
1. Komańcza." 

2) dotychczasowa lp. otrzymuje oznaczenie § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
Ip.2. szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 lipca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, 
poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, 
poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 10, 
poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz. 406, Nr 106, 
poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 23, poz. 117, 
Nr 24, poz. 119 i Nr 71, poz. 449) i art. 40 ustawy z dnia 
8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udziela
nych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne 
(Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie nadania statu
tu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 23, 
poz. 96, z 1994 r. Nr 131, poz. 662 i z 1995 r. Nr 144, 
poz. 709) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6: 

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

" 13) prowadzenie rachunku rezerw poręczenio
wych i gwarancyjnych Skarbu Państwa", 
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b) dodaje się nowy pkt 14 w brzmieniu: 

" 14) wykonywanie zadań określonych przepisa
mi ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręcze
niach i gwarancjach udzielanych przez 
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne 
(Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511), 
a w szczególności przez udzielanie porę
czeń z Krajowego Funduszu Poręczeń Kre
dytowych, o których mowa wart. 36-38 tej 
ustawy," 

c) dotychczasowy pkt 14 oznacza się jako pkt 15; 

2) w § 8: 

a) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Bank, na podstawie upoważnienia Ministra 
Finansów, może wykonywać, w Imieniu 
Skarbu Państwa, czynności zmierzające do 
odzyskania kwot zapłaconych przez Skarb 
Państwa z tytułu wykonania umów poręcze
nia lub gwarancji.", 

b) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3; 

3) w § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Zysk netto osiągnięty z działalności Krajowe
go Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz 

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego prze
znacza się na uzupełnienie tych funduszy."; 

4) w § 32: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Zasady tworzenia i gospodarowania Krajo
wym Funduszem Poręczeń Kredytowych 
określa ustawa wymieniona w § 6 pkt 14.", 

c) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Szczegółowe zasady gospodarowania środ
kami Krajowego Funduszu Poręczeń Kredy
towych określa regulamin opracowany 
w porozumieniu z Ministrem Finansów, za
twierdzany przez Radę Nadzorczą.", 

d) dotychczasowe ust. 4 i 5 oznacza się jako ust. 5 
i 6. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 lipca 1997 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Andrzeja Piłata. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 5 pkt 1 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie 
pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania mini
strów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Minister - członek Rady Ministrów Andrzej Pi
łat, zwany dalej "Ministrem", wykonuje zadania wy
znaczone przez Prezesa Rady Ministrów, zwłaszcza 
związane z inicjowaniem, programowaniem i koordy
nowaniem działań administracji rządowej w zakresie 
usuwania skutków powodzi z lipca 1997 r., zwanej da
lej "powodzią". 

§ 2. Do zakresu działania Ministra należy w szcze
gólności: 

1) opracowanie i realizacja Strategicznego Programu 
Rządowego "Narodowy Program Odbudowy i Mo
dernizacji", zwanego dalej "Programem", 

2) przygotowanie planów finansowo-rzeczowych 
oraz harmonogramu działań podejmowanych 
w ramach Programu oraz innych działań podejmo
wanych w celu usunięcia skutków powodzi, 

3) opracowanie preliminarza wydatków oraz dyspo
nowanie - w granicach wyznaczonych ustawami 
- środkami przeznaczonymi na realizację zadań 
określonych w Programie, w tym dokonywanie po
działu rezerw budżetowych przeznaczonych na re
alizację Programu, 

4) podejmowanie działań zmierzających do pozyski
wania na realizację Programu pozabudżetowych 
środków finansowych ze źródeł krajowych i zagra
nicznych, 

5) analizowanie i ocenianie rozwiązań prawnych i eko
nomicznych z dziedzin związanych z usuwaniem 
skutków powodzi, 

6) opiniowanie rozstrzygnięć podejmowanych przez 
organy administracji rządowej, dotyczących spraw 
określonych w Programie, 

7) realizowanie zadań określonych w odrębnych prze
pisach dla zniesionego urzędu Pełnomocnika Rzą
du do Spraw Usuwania Skutków Powodzi, 

8) realizacja innych zadań, w zakresie usuwania skut
ków powodzi, powierzonych przez Radę Ministrów 
lub Prezesa Rady Ministrów. 


