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3) powoływanie doraźnych zespołów problemowych 
oraz ustalanie przedmiotu ich działania, 

4) ustalanie składów osobowych sta łych i doraźnych 
zespołów problemowych, 

5) powoływan ie współp rzewodniczących zespołów 
problemowych, 

6) powoływanie doradców Komisj i. 

§ 7. 1. Pracami sta łych zespołów problemowych 
kierują ich współprzewod niczący, reprezentujący Rząd 
i samorząd terytorialny. 

2. Do zadań współprzewodniczących zespołów na
l eży : 

1) przewodniczenie posiedzeniom zespołów, 

2) ustalanie harmonogramu prac zespołów, w szcze
góln ości przez sporządza ni e okresowych informa
cji dla Komisji o pracach zespoł ów, 

3) usta lanie te rm inów i zakresu tematycznego kolej
nych posiedzeń zespołów. 

§ 8. 1. Posiedzenia Komisj i odbywają się w zależno
ści od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa mie
s i ące. 

2. Posiedzen ia stałych i doraźnych zespołów pro
blemowych odbywają się w za leżności od potrzeb, nie 
rzadz iej jednak ni ż raz między posiedzeniami Komisji. 

§ 9. Posiedzenia Komisji i zespołów zwołuje odpo
wiednio współprzewodn iczący Komisj i lub zespołu re
prezentujący Rząd, działając w uzgodnieniu ze współ 
przewodniczącym reprezentującym samo rząd teryto
rialny, z własnej inicjatywy lub na wniosek współprze
wodniczącego reprezentującego samorząd terytoria l
ny. 

§ la. l . Obsł ugę organ i zacyjną prac Komisj i i jej ze
społów zapewnia sekre tarz Komisji wyznaczony przez 
współprzewodniczącego Komisji reprezen tującego 
Rząd , działając w porozumieniu z sekretarzem wskaza 
nym przez współp rzewodn iczącego repreze ntującego 
samorząd terytorialny. 

2. Sekretarze Komisji wykon ują zadania przy po
mocy sekretariatu Komisji. 

§ 1 1. Obsługę organ izacyjną, tech niczną i kancela
ryjno-biurową Komisji zapewnia Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

§ 12. Traci moc zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Mi 
nistrów z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie powołania Ko
misj i Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto rialnego, 
zmien ione zarządzeniem nr 42 z dnia 25 października 
1993 r. i za rządzen iem nr 43 z dnia 14 grudnia 1994 r. 

§ 13. Rozpo rządzenie wchodzi w źycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 

559 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru . 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 sie rpnia 
1994 r. o regu lacji rynku cukru i przekszt ałce niach wła

snościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 473 i z 1996 r. Nr 152, poz. 724) za rządza się, co na
stęp uje: 

§ 1. Maksymalna ilość cukru, jaka może być wypro
dukowana w czasie kampanii cukrowniczej 1998 r. 
i przeznaczona na zaopatrzenie rynku krajowego 
w okresie od dnia 1 października 1998 r. do dnia 
30 wrześn ia 1999 r. , wynosi 1.650 tys. ton (kwota A). 

§ 2. Maksymalna ilość cukru , jaka może być wypro
dukowana w czasie kampanii cuk rowniczej 1998 r. 

i przeznaczona na eksport z zastosowaniem dopłat 
w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 
1999 r., wynosi 109,1 tys. ton (kwota S) . 

§ 3. Maksymalna il ość cukru, o której mowa w § 2, 
ulega zwiększe niu o nie wykorzysta ną kwotę S obowią

zującą w latach 1997 i 1998. 

§ 4. Rozporządzen ie wchodzi w życ ie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 


