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1) w art. 7 w ust. 1 w pkt 14 po wyrazie „przeciwpowo-
dziowej” dodaje si´ wyrazy „ , w tym wyposa˝enia
i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowo-
dziowego,”;

2) po art. 31 dodaje si´ art. 31a i 31b w brzmieniu:
„Art. 31a. Wójt lub burmistrz opracowuje plan

operacyjny ochrony przed powodzià
oraz og∏asza i odwo∏uje pogotowie
i alarm przeciwpowodziowy.

Art. 31b. 1. Je˝eli w inny sposób nie mo˝na usu-
nàç bezpoÊredniego niebezpieczeƒ-
stwa dla ˝ycia ludzi lub dla mienia,
wójt lub burmistrz mo˝e zarzàdziç
ewakuacj´ z obszarów bezpoÊrednio
zagro˝onych.

2. W przypadku wprowadzenia stanu
kl´ski ˝ywio∏owej wójt lub burmistrz
dzia∏a na zasadach okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach.”

Art. 30. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 113, poz. 1207) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) innym miejscowym zagro˝eniu — rozumie si´

przez to zdarzenie wynikajàce z rozwoju cywili-
zacyjnego i naturalnych praw przyrody nieb´-
dàce po˝arem ani kl´skà ˝ywio∏owà, stanowià-
ce zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia, mienia lub
Êrodowiska, któremu zapobie˝enie lub którego
usuni´cie skutków nie wymaga zastosowania
nadzwyczajnych Êrodków,”;

2) w art. 14:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wojewoda i starosta wykonujà swoje zada-
nia przy pomocy odpowiednio wojewódzkie-
go i powiatowego zespo∏u reagowania kry-
zysowego, dzia∏ajàcych na podstawie prze-
pisów o stanie kl´ski ˝ywio∏owej.”,

b) skreÊla si´ ust. 6—9.

Art. 31. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o admi-
nistracji rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37,
poz. 329) w art. 15 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciw-
powodziowego województwa, opracowuje plan
operacyjny ochrony przed powodzià oraz og∏a-
sza i odwo∏uje pogotowie i alarm przeciwpowo-
dziowy,”.

Art. 32. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) w art. 14 w ust. 1 w pkt 9 po
wyrazie „przeciwpowodziowej” dodaje si´ wyrazy
„ , a w szczególnoÊci wyposa˝enia i utrzymania woje-
wódzkich magazynów przeciwpowodziowych,”.

Art. 33. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 16 po wyrazie „przeciwpowo-
dziowej” dodaje si´ wyrazy „ , w tym wyposa˝enia
i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpo-
wodziowego,”;

2) w art. 12 po pkt 9c dodaje si´ pkt 9d w brzmieniu:
„9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeƒstwa

przeciwpo˝arowego i zabezpieczenia przeciw-
powodziowego powiatu,”;

3) w art. 34 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmie-
niu:
„1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochro-

ny przed powodzià oraz og∏asza i odwo∏uje
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

1b. W przypadku wprowadzenia stanu kl´ski ˝y-
wio∏owej starosta dzia∏a na zasadach okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.”

Art. 34. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

o zmianie ustawy o samorzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych.

Art. 1. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samo-
rzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych (Dz. U. Nr 41, poz. 178,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:
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1) w art. 4:
a) w ust. 1 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) udzielanie piel´gniarkom i po∏o˝nym b´dà-
cym obywatelami paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, zamierzajàcym wykony-
waç zawód piel´gniarki lub po∏o˝nej na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej informacji
na temat uregulowaƒ prawnych dotyczà-
cych ochrony zdrowia oraz ubezpieczeƒ
spo∏ecznych w zakresie niezb´dnym do wy-
konywania zawodu piel´gniarki i po∏o˝-
nej,”

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W celu realizacji zadaƒ, o których mowa

w ust. 1 pkt 8a, Naczelna Izba Piel´gniarek
i Po∏o˝nych oraz okr´gowe izby piel´gniarek

i po∏o˝nych mogà tworzyç w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
oÊrodki informacyjno-edukacyjne.”;

2) po art. 58 dodaje si´ art. 58a w brzmieniu:
„Art. 58a. Izby piel´gniarek i po∏o˝nych otrzymujà

z bud˝etu paƒstwa Êrodki finansowe na
pokrycie kosztów zwiàzanych z dzia∏al-
noÊcià informacyjnà, o której mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 8a.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia powiatów (gmin) zagro˝onych strukturalnà recesjà i degradacjà spo∏ecznà, w których
stosuje si´ szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje.

Na podstawie art. 37i ust. 3 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89,
poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W 2002 r. w powiatach (gminach) zagro˝onych
strukturalnà recesjà i degradacjà spo∏ecznà, których
wykaz stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia, stosuje si´
instrumenty ekonomiczno-finansowe oraz preferencje
przewidziane w:

1) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74,
poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102,
poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190,
Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) — dla podatników u˝ywa-
jàcych Êrodków trwa∏ych albo korzystajàcych z ulg
uczniowskich w gminach o szczególnym zagro˝e-
niu wysokim bezrobociem strukturalnym albo za-
gro˝onych recesjà i degradacjà spo∏ecznà,

2) ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towa-
nym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122,

poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134,
poz. 1509) — dla podatników prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç na terenie gmin zagro˝onych szczególnie
wysokim bezrobociem strukturalnym,

3) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253) — dla podatników u˝ywajàcych Êrodków
trwa∏ych w gminach o szczególnym zagro˝eniu
wysokim bezrobociem strukturalnym albo zagro-
˝onych recesjà i degradacjà spo∏ecznà.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie okreÊlenia powia-
tów (gmin) zagro˝onych strukturalnà recesjà i degra-
dacjà spo∏ecznà, w których stosuje si´ szczególne in-
strumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje
oraz przyznaje si´ prawo do stypendium zamieszka∏ym
w nich bezrobotnym (Dz. U. Nr 7, poz. 57).

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


