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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 września 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów 
ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad spła

ty pożyczek i kredytów. 

Na podstawie art. 21a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 
26 października 1995 r. o niektórych formach popiera
nia budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie nie
których ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lip
ca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków 
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie 
skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad spłaty pożyczek 
i kredytów (Dz. U. Nr 82, poz. 522) w § 1 w ust. 3 w pkt 2 
na końcu dodaje się wyrazy "a także odtworzenie takie
go budynku lub obiektu, o podobnych parametrach, 

w innym miejscu, na nieruchomości stanowiącej wła
sność lub będącej w użytkowaniu wieczystym właści
ciela uszkodzonego albo zniszczonego budynku lub 
obiektu, położonej w tej samej lub sąsiedniej gminie
w wypadku gdy odtworzenie budynku lub obiektu 
w tym samym miejscu jest, na skutek powodzi, nie
możliwe lub nieuzasadnione ze względu na zagrożenie 
powodzią," . 

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

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 września 1997 r. 

w sprawie określenia zasad tworzenia sekcji w ramach Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej i uzupeł
niania ich składu. 

Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 
1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402 
i z 1997 r. Nr 106, poz. 679) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. 1. W ramach Komisji Kwalifikacyjnej do Służ
by Cywilnej, zwanej dalej "Komisją Kwalifikacyjną", 
tworzy się, na zasadach określonych w rozporządze
niu, sekcje do przeprowadzania postępowania kwalifi
kacyjnego do kategorii urzędniczych dla niektórych 
grup urzędników urzędów nadzorowanych przez na
czelny organ administracji rządowej oraz niektórych 
grup urzędników tego organu, zwane dalej "sekcja
mi", jeżeli jest to uzasadnione niezbędnymi dodatko
wymi wymaganiami kwalifikacyjnymi wobec tych 
urzędników. 

2. Tworzenie sekcji może nastąpić na wniosek orga
nu, o którym mowa w ust. 1, Szefa Służby Cywilnej lub 
przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej . 

3. Wniosek o utworzenie sekcji powinien zawie
rać uzasadnienie określające w szczególności rodzaj 
wymagań kwalifikacyjnych dla danej grupy urzędni
ków służby cywilnej oraz liczbę stanowisk pracy 

w służbie cywilnej, na których są wymagane te kwa
lifikacje. 

§ 2. 1. Liczbę członków danej sekcji określa zarzą
dzenie o jej utworzeniu. 

2. Przewodniczący Komisji wyznacza połowę skła
du sekcji spośród członków Komisji Kwalifikacyjnej . 

3. Poza osobami, o których mowa w ust. 2, do skła
du sekcji są powoływane osoby spośród kandydatów 
przedstawionych przez Szefa Służby Cywilnej, po po
rozumieniu z dyrektorami generalnymi zainteresowa
nych urzędów. 

4. Kadencja członków sekcji, o których mowa 
w ust. 3, trwa 3 lata. Kadencja ta może ulec skróceniu 
z chwilą rozwiązania sekcji. 

5. W wypadku odwołania członka sekcji, powołane

go w trybie ust. 3, przed upływem kadencji lub wyga
śnięcia jego członkostwa w sekcji, nowego członka 
sekcji powołuje s i ę na okres do końca tej kadencji. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 




