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1) skład osobowy zespołu dokonującego czynności 
kontrolnych, 

2) nazwę kontrolowanego przedsiębiorcy, 

3) czas trwania kontroli, 

4) zakres kontroli - zagadnienia podlegające kontro
li . 

5. Po dokonaniu kontroli sporządza się protokół po
kontrolny z dokonanych czynności wraz z wnioskami, 
zaleceniami i pouczeniem o sposobie odwołania się od 
jego treści. 

6. O kontrolach, o których mowa w ust. 1, w odnie
sieniu do rezerw mobilizacyjnych i stanów zastrzeżo
nych (art. 3 ustawy), właściwe organy uprawnione do 
tworzenia tych rezerw informują odpowiednio Mini
stra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji lub Szefa Urzędu Ochrony Pań
stwa, którzy mogą kierować swych przedstawicieli do 
komisji kontrolnych. 

§ 11. 1. Minister Gospodarki utworzy system infor
macyjny o rezerwach państwowych gospodarczych. 

2. Tworzenie systemu polega na zbieraniu, groma
dzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących stanów 
i zmian ilościowych rezerw państwowych gospodar
czych, w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym, fi
nansowym i terytorialnym . 

3. Na potrzeby tworzenia systemu informacyjnego 
organy uprawnione do tworzenia rezerw gospodar
czych przesyłają Ministrowi Gospodarki, w terminie do 

dnia 15 sierpnia za pierwsze półrocze oraz do dnia 
15 marca za rok ubiegły, w szczególności dane o: 

1) przedsiębiorcach przechowujących rezerwy, 

2) stanach ilościowych i wartościowych rezerw na po-
czątku okresu sprawozdawczego, 

3) ilości i wartości rezerw zakupionych, 

4) ilości i wartości rezerw zdjętych z ewidencji, 

5) przeszacowaniach wartości rezerw dokonanych 
w ciągu okresu sprawozdawczego, 

6) stanach ilościowych i wartościowych rezerw na ko
niec okresu sprawozdawczego, 

7) kosztach utrzymania rezerw, 

8) rozmieszczeniu rezerw na terytorium państwa. 

§ 12. 1. Minister Gospodarki składa Prezesowi Ra
dy Ministrów roczną informację dotyczącą ruchu i sta
nów rezerw państwowych oraz ich rozmieszczenia 
w terminie do dnia 31 marca roku następnego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mają 
charakter tajny i są przekazywane - w zakresie ich 
dotyczącym Ministrowi Obrony Narodowej, 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Szefowi Urzędu Ochrony Państwa oraz prezesom 
Agencji. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 stycznia 1998 r. 
)~ 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komiteiu Integracji Europejskiej. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 
o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, 
poz. 494) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 2 października 1996 r. w sprawie 
nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europej
skiej (Dz. U. Nr 116, poz. 555 oraz z 1997 r. Nr 81, poz. 
516 i Nr 130, poz. 861) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmie
nie: 

" 1. Urzędem Komitetu kieruje Przewodniczący Komi
tetu przy pomocy Sekretarza Komitetu, sekretarza 
stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalne
go oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wy
mienionych w § 4 ust. 1." 

§ 2. R(i>Zporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 


