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Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 66, poz. 596) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rzàdowe Centrum Studiów Strategicznych,
zwane dalej „RCSS”, prowadzi prace nad D∏ugofalowà
strategià rozwoju regionalnego kraju, zwanà dalej
„d∏ugofalowà strategià”. 

§ 2. 1. Prace nad d∏ugofalowà strategià lub jej aktu-
alizacjà sà prowadzone w oparciu o analizy, prognozy
i oceny RCSS oraz o materia∏y lub wnioski dotyczàce
priorytetów, kierunków i zasad rozwoju regionalnego,
przekazane Prezesowi RCSS przez ministrów kierujà-
cych dzia∏ami administracji rzàdowej, Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, zarzàdy województw i organy
wykonawcze innych jednostek samorzàdu terytorial-
nego oraz organizacje pozarzàdowe. 

2. Ministrowie kierujàcy dzia∏ami administracji rzà-
dowej przekazujà Prezesowi RCSS materia∏y dotyczàce
rozwoju regionalnego w zakresie nadzorowanych
przez nich spraw, których uwzgl´dnienie w d∏ugofalo-
wej strategii wynika z potrzeb danego dzia∏u, lub doty-
czàce Êredniookresowych i d∏ugofalowych polityk
w zakresie danego dzia∏u.

3. Prezes RCSS wyst´puje z wnioskiem do zarzà-
dów województw o przekazanie aktualnej strategii roz-
woju województwa, programów wojewódzkich, planu
zagospodarowania przestrzennego województwa oraz
materia∏ów dotyczàcych priorytetów wspó∏pracy za-
granicznej i form wspó∏pracy regionalnej. 

§ 3. RCSS opracowuje projekt d∏ugofalowej strate-
gii lub projekt jej aktualizacji na cztery lata przed okre-
sem, na który b´dzie opracowana Narodowa strategia
rozwoju regionalnego.

§ 4. 1. Prezes RCSS przekazuje projekt d∏ugofalowej
strategii lub projekt jej aktualizacji do konsultacji cz∏on-
kom Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów oraz zarzàdom województw, którzy mogà
zg∏aszaç pisemnie uwagi w terminie 30 dni od dnia
otrzymania projektu.

2. Na podstawie zg∏oszonych uwag Prezes RCSS
dokonuje weryfikacji projektu d∏ugofalowej strategii

lub projektu jej aktualizacji i przedstawia go do powtór-
nej konsultacji w trybie okreÊlonym w ust. 1.

3. Prezes RCSS przekazuje projekt d∏ugofalowej
strategii lub projekt jej aktualizacji do konsultacji, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, po wczeÊniejszym dokonaniu
uzgodnieƒ celów i priorytetów dokumentu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego.

§ 5. Prezes RCSS przekazuje Szefowi Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów projekt d∏ugofalowej strategii lub
projekt jej aktualizacji na co najmniej trzy lata i trzy mie-
siàce przed okresem, o którym mowa w § 3.

§ 6. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wnosi
projekt d∏ugofalowej strategii lub projekt jej aktualiza-
cji pod obrady Rady Ministrów.

§ 7. 1. Rada Ministrów uchwala d∏ugofalowà strate-
gi´ lub jej aktualizacj´ na trzy lata przed okresem, o któ-
rym mowa w § 3, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Mini-
strów, mo˝e uchwaliç d∏ugofalowà strategi´ lub jej ak-
tualizacj´ w innym terminie ni˝ okreÊlony w ust. 1. 

3. Prezes RCSS, na podstawie oceny sytuacji kraju
lub analizy przebiegu realizacji programów krótkookre-
sowych i Êredniookresowych oraz programów woje-
wódzkich, informuje Prezesa Rady Ministrów o potrze-
bie aktualizacji d∏ugofalowej strategii. 

§ 8. 1. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia ministrowie kierujàcy dzia∏ami admini-
stracji rzàdowej przeka˝à Prezesowi RCSS materia∏y,
o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Prezes RCSS opracuje pierwszy projekt d∏ugofa-
lowej strategii na podstawie niniejszego rozporzàdze-
nia w terminie 90 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia i przeka˝e go do konsultacji, o których mowa 
w § 4.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie wysokoÊci dop∏at do mleka Ekstra w 2003 r.

Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797 oraz
z 2002 r. Nr 107, poz. 937) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. OkreÊla si´ wysokoÊç dop∏at udzielanych do-
stawcom hurtowym do mleka Ekstra, które zostanie
sprzedane w 2003 r. podmiotom skupujàcym.

2. WysokoÊç dop∏at, o której mowa w ust. 1, wyno-
si 4 grosze za litr mleka Ekstra.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


