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1578
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 22 listopada 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na wspieranie grup producentów rolnych obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
19 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na
wspieranie grup producentów rolnych obj´tej planem
rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 238, poz. 2391
oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 892) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————

2) w § 6 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162,
poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.

„4. Do wniosku do∏àcza si´ zaÊwiadczenie marsza∏ka województwa o wpisie grupy do rejestru, obejmujàce dane zawarte w rejestrze, wydane nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed dniem
z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy.”;

„2) zaÊwiadczenie marsza∏ka województwa o wpisie grupy do rejestru, wydane nie wczeÊniej
ni˝ 3 miesiàce przed dniem z∏o˝enia wniosku
o wyp∏at´ Êrodków z tytu∏u pomocy.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

1579
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 2006 r.
w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w przypadkach wyst´powania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zaj´cia zarobkowego
poza s∏u˝bà oraz sk∏adania oÊwiadczeƒ o zaciàganych zobowiàzaniach finansowych
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarzàdza
si´, co nast´puje:

1) nazw´ i adres podmiotu, u którego zamierza podjàç zaj´cie zarobkowe;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, w przypadku wystàpienia z wnioskiem o zezwolenie na wykonywanie poza s∏u˝bà zaj´cia zarobkowego o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym oraz sk∏adania oÊwiadczenia o zaciàgni´tych
przez niego, jego ma∏˝onka oraz osoby pozostajàce
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym zobowiàzaniach finansowych, uwzgl´dniajàc wymagania
okreÊlone w przepisach o ochronie danych osobowych.

3) czas i miejsce wykonywania zaj´cia zarobkowego;

§ 2. Funkcjonariusz ubiegajàcy si´ o zezwolenie na
wykonywanie poza s∏u˝bà zaj´cia zarobkowego o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym sk∏ada
pisemny wniosek okreÊlajàcy:

2) szczegó∏owy charakter zaj´cia zarobkowego
i przewidywany zakres obowiàzków;

4) przewidywany okres trwania zaj´cia zarobkowego;
5) wysokoÊç wynagrodzenia;
6) form´ prawnà zaj´cia zarobkowego.
§ 3. OÊwiadczenie o zaciàgni´tych przez funkcjonariusza, jego ma∏˝onka oraz osoby pozostajàce z nim
we wspólnym gospodarstwie domowym zobowiàzaniach finansowych powinno zawieraç informacje dotyczàce:
1) osoby zaciàgajàcej zobowiàzania (imi´ i nazwisko,
adres zamieszkania);
2) daty powstania zobowiàzania;

