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6) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

" Art. 19a. Upoważnia się Ministra Skarbu Państwa 
do przeznaczania, do dnia 31 grudnia 
1997 r., środków finansowych, o których 
mowa wart. 49 ust. 3 ustawy z dnia 
25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 
państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, 
poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444, 
Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18. poz. 82, 
Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, 
Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. 
Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, 
poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, 
poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, 
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 
i Nr 106, poz. 675), na cele związane 
z usuwaniem skutków powodzi." 

Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. 

Nr 25, poz. 128, Nr 26, poz. 153, Nr 41, poz. 225, Nr 63, 
poz. 403 i Nr 93, poz. 569) wprowadza s i ę następujące 
zmiany: 

1) wart. 20 w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się wyrazy "a także rzeczowych kosztów 
organizacj i robót publicznych"; 

2) wart. 57: 

a) w ust. 1 w pkt 22 po wyrazie "wnoszonych" do
daje się wyrazy "za zgodą lub z inicjatywy Mini· 
stra Pracy i Pol ityki Socjalnej", 

b) w ust. 4 po wyrazie " dokonywać" dodaje się wy
razy "lub z inicjatywy Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej dokonuje". 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem og łoszenia. 

Prezydent Rzeczypospo litej Polskiej : A. Kwaśniewski 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Na podstawie art. 2 § 2 oraz art. 11 i 21 ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj
nym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 , 
z 1992 r. Nr 20, poz. 76, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. 
Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, 
poz. 680) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o po
stępowaniu egzekucyjnym w administracji (Oz. U. 
z 1997 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmia
ny: 

1)w§ 1 wust. l: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) z tytułu świadcze ń lub usług w zakresie po
mocy społecznej ," 

b) w pkt 2 sk reś la s ię lit. al , c) i e); 

2) w § 4: 

a) pkt 2 otrzymuj e brzmienie: 

,,2) jednostki świadczące usług i wymienione 
w § 1 ust. 1 pkt 1 - w zakresie należności za 
wykonane usługi i świadczenia objęte ich 
działalnością·" , 

b) skreśla się pkt 3-5; 

3) skreś la s ię § 6. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia og łoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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w sprawie utworzenia Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki " w Łodzi. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. 
o jednostkach badawczo-rozwojowych (Oz. U. z 1991 r. Nr 
44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 

z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41 , poz. 
175 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75, 
poz. 467 i 469 i Nr 104, poz. 661) zarządza się, co następuje: 




