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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 31 stycznia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U.
Nr 62, poz. 689, z 2000 r. Nr 22, poz. 273 oraz z 2001 r.
Nr 22, poz. 249) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia
2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji
Turystycznej (Dz. U. Nr 5, poz. 65, z 2002 r. Nr 112,
poz. 978, z 2003 r. Nr 131, poz. 1218 oraz z 2005 r.
Nr 214, poz. 1808) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Posiedzenia Rady odbywajà si´ w razie
potrzeby, nie rzadziej jednak ni˝ raz na
kwarta∏.

2. Posiedzenia Rady zwo∏uje Przewodniczà-
cy Rady. W razie niemo˝liwoÊci zwo∏ania
posiedzenia przez Przewodniczàcego Ra-
dy posiedzenie Rady zwo∏uje zast´pca
Przewodniczàcego.

3. Posiedzenie Rady zwo∏uje si´ tak˝e na pi-
semny wniosek w∏aÊciwego ministra,
przynajmniej trzech cz∏onków Rady lub
Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej,
z∏o˝ony Przewodniczàcemu Rady lub za-
st´pcy Przewodniczàcego.

4. Posiedzenie Rady, zwo∏ane na wniosek
w∏aÊciwego ministra, prowadzone jest
zgodnie z okreÊlonym przez niego po-
rzàdkiem obrad wskazanym we wniosku.

5. Posiedzenie Rady, o którym mowa
w ust. 3, powinno odbyç si´ najpóêniej
w ciàgu 21 dni od daty z∏o˝enia wniosku
Przewodniczàcemu Rady lub zast´pcy
Przewodniczàcego.

6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Prze-
wodniczàcy Rady lub w jego zast´pstwie
zast´pca Przewodniczàcego. W sytuacji
gdy wymienione osoby nie mogà prze-
wodniczyç posiedzeniu Rady, osob´ prze-
wodniczàcà posiedzeniu Rady wyznacza
w∏aÊciwy minister spoÊród cz∏onków Ra-
dy.

7. Z wa˝nych przyczyn posiedzenie Rady
mo˝e byç odwo∏ane po uprzednim zawia-
domieniu cz∏onków Rady, co najmniej na
7 dni przed datà planowanego posiedze-
nia, z zastrze˝eniem ust. 8.

8. Nie mo˝na odwo∏aç posiedzenia Rady
zwo∏anego na wniosek w∏aÊciwego mini-
stra.”;

2) uchyla si´ § 17.

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

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).


