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3) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, 
4) Prezes Agencji do Spraw Inwestycji Zagranicznych, 
5) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
6) Prezes Urzędu Antymonopolowego, 
7) Prezes Głównego Urzędu Ceł. 

4. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału 
w pracach Komitetu lub posiedzeniach inne osoby. 

§ 6. Przewodniczący Komitetu: 
1) kieruje pracami Komitetu, 
2) przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady 'Mi

nistrów stanowiska, opinie i wnioski Komitetu, 
3) nadzoruje wykonywanie ustaleń Komitetu i pracę Sek

retarza Komitetu. 
§ 7. Sekretarz Komitetu: 

1) organizuje pracę Komitetu, 
2) opracowuje protokoły posiedzeń Komitetu, 
3) prowadzi dokumentację spraw objętych pracami Komi

tetu oraz współdziała z Sekretarzem Rady Ministrów 
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w celu skoordynowania działań Komitetu z pracami 
Rady Ministrów. 
§ 8. Obsługę organłzacyjną Komitetu oraz środki zwią

zane z jego działalnością zapewnia Urząd Rady Ministrów. 
§ 9. Tryb działama Komitetu w sprawach związanych 

z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych 
i udziałem w ich rozpatfyWaniu określają przepisy uchwały nr 
20 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie 
regulaminu prac Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 7, poz. 
47). . 

§ 10. Traci moc uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 
17 pafdziernika 1988 r. w spiawie powołania Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 31, poz. 
278, z 1989 r. Nr 34, poz. 262 oraz z 1990 r. Nr 35, poz. 283 
i Nr 40, poz. 315). . . 

§ 11. Uchwała wchodzi w życic z dniem powzięcia 
i podlega ogłoszeniu w Dżienniku Urzędowym Rzeczypos
politej Polskiej "Monitor Polski". 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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UCHWAŁA Nr 24 RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 lutego 1991 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu zajmdlvania oraz zwalniania mieszkań przez osoby 
zajmujące kierownicze stanowiska oraz pełniące odpowiedzialne funkcje państwowe. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974 r.- Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, 
z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 
35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 4, poz. 19; Nr 32, poz. 190 i Nr 
34, poz. 198) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 185 Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 1989 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania 
oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska oraz pełniące odpowiedzialne funkcje państ
wov\'e (Monitor Polski Nr 44, poz. 352) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 3 w ust. 2 po wyrazie "wojewoda" stawia się kropkę 

i skreśla pozostałą część zdania, 
2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 6. 1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się 
na czas zajmowania stanowiska lub pełnienia 
funkcji przez osobę uprawnioną. 
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2. Umowę najmu z sędzią Sądu Najwyższego 
zawiera się na czas nie oznaczony, po zrzecze
niu się przez zainteresowanego prawa do do
tychczas zajmowanego lokalu.", 

3) § 1 O otrzymuje brzmienie: 

,,§ 10. Osoby uprawnione, o których mowa w § 6 ust. 1, 
po odwołaniu z zajmowanego stanowiska lub po 
zaprzestaniu pełnienia funkcji są obowiązane 
zwolnić w ciągu miesiąca mieszkanie objęte na 
podstawie uchwały.", 

4) w załączniku do uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) wojewoda, wicewojewoda". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 

UCHWAłA N.r 25 RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 lutego 1991 r. 

zmieniająca uchwał9 w sprawie przyznawania nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 211 Rady Ministrów z dnia 23 
grudnia 1987 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdro>Ma 
i pomocy społecznej (Monitor Polski z 1988 r. Nr 1 ,poz. 1, 
z 1989 r. Nr 5, poz. 53 i z 1990 l . Nr 34, poz. 275) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) użyty w tytule i w treści uchwały w różnych przypadkach 
wyraz "pomoc" zastępuje się odpowiednio użytym 
w tym samym przypadku wyrazem I,qpieka", 

2) w § 1 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) doskonalenia organizacji pracy zakładów społecz
nych służby zdrowia, zakładów 1eczniczo
-wychowawczych, opiekuńczo-leczniczych, opie
kuńczo-rehabilitacyjnych oraz zakładówrehabilita
cji zawodowej inwalidów", 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Oceny osiągnięć zgłoszonych do nagrody doko
nuje komisja nagród, powołana przez Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej spośród przedstawi
cieli nauk medycznych, jednostek organizacyjnych 
samorządów zawodów medycznych posiadają
cych osobowość prawną, stowarzyszeń nauko-




