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ZARZÑDZENIE Nr 152 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 paêdziernika 2006 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W zarzàdzeniu nr 48 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 170, poz. 1217.

Ministerstwu Zdrowia (M. P. Nr 26, poz. 294) w za∏àczniku w § 2 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych;”.
§ 2. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

690
ZARZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W zarzàdzeniu Ministra Kultury z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (M. P. Nr 52, poz. 722) w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Polski Instytutu Sztuki Filmowej, zwany dalej
„Instytutem”, jest paƒstwowà osobà prawnà
dzia∏ajàcà na podstawie ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U.
Nr 132, poz. 1111), zwanej dalej „ustawà”,
oraz niniejszego statutu.”;
2) w § 9 ust. 2—5 otrzymujà brzmienie:
„2. Posiedzenia zwo∏uje przewodniczàcy Rady,
a w czasie jego nieobecnoÊci wiceprzewodniczàcy, z w∏asnej inicjatywy albo na wspólny
wniosek przynajmniej pi´ciu cz∏onków Rady lub
na wniosek Dyrektora. Wniosek o zwo∏anie Rady powinien okreÊlaç przedmiot posiedzenia.
3. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczàcy,
a w czasie jego nieobecnoÊci wiceprzewodniczàcy bàdê inny cz∏onek Rady wskazany przez
przewodniczàcego.
4. Cz∏onkowie Rady, Dyrektor Instytutu i pozosta∏e zaproszone osoby powinni byç powiadomieni o terminie posiedzenia z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dni. Powiadomienie powinno okreÊlaç termin i miejsce posiedzenia oraz zawieraç
projekt porzàdku obrad.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada mo˝e odbyç posiedzenie bez zachowania
terminu, o którym mowa w ust. 4.”;
3) w § 10 dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:
„3. Uchwa∏y Rady podpisuje przewodniczàcy lub
wiceprzewodniczàcy Rady.
4. W szczególnych przypadkach uchwa∏y mogà
byç podejmowane w trybie obiegowym. Wówczas sporzàdza si´ protokó∏ o sposobie rozpatrzenia projektu uchwa∏y, wraz ze stosownà
dokumentacjà.
5. Nie jest dopuszczalne podj´cie uchwa∏y w trybie obiegowym w nast´pujàcych sprawach:
1) zatwierdzanie og∏aszanych przez Dyrektora
programów operacyjnych i programów wieloletnich, a tak˝e inwestycji w∏asnych Instytutu powy˝ej 5 mln z∏;
2) opiniowanie rocznego planu dzia∏alnoÊci
oraz rocznego planu finansowego Instytutu;
3) opiniowanie rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu, w tym formu∏owanie zaleceƒ i postulatów na rok nast´pny;
4) wyst´powanie do ministra z wnioskiem
o odwo∏anie Dyrektora;
5) w innych sprawach, je˝eli cz∏onek Rady
zg∏osi sprzeciw wobec trybu podejmowania
uchwa∏y.”;
4) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na wniosek co najmniej jednego cz∏onka Rada
mo˝e zdecydowaç o tajnym g∏osowaniu.”;
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5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. W posiedzeniach Rady uczestniczà, bez prawa g∏osu, Dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczàcego Rady.”;
6) w § 13 w ust. 2 uchyla si´ pkt 4;
7) w § 14:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wytyczanie kierunków dzia∏ania Instytutu,
w szczególnoÊci poprzez zatwierdzanie
og∏aszanych przez Dyrektora programów
operacyjnych i programów wieloletnich,
a tak˝e inwestycji w∏asnych Instytutu powy˝ej 5 mln z∏;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zatwierdzanie propozycji Dyrektora w przedmiocie przesuni´cia Êrodków pomi´dzy programami w planie finansowym powy˝ej 20 %
zaplanowanych kwot;”;
8) w § 15:
a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) og∏aszanie w formie zarzàdzenia, po zatwierdzeniu przez Rad´, programów operacyjnych i programów wieloletnich;
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2) sporzàdzanie i przedk∏adanie Radzie do zaopiniowania rocznego planu dzia∏alnoÊci,
rocznego planu finansowego, rocznego
sprawozdania z dzia∏alnoÊci oraz rocznego
sprawozdania finansowego Instytutu;”,
b) po pkt 7 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) ustanawianie nagród i stypendiów.”;
9) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor przedk∏ada roczny plan dzia∏alnoÊci oraz
roczny plan finansowy do zaopiniowania Radzie,
a nast´pnie ministrowi do zatwierdzenia.”;
10) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor zapewnia terminowe sporzàdzenie
rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci oraz
rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie zbadanego przez bieg∏ego rewidenta,
a nast´pnie przedstawienie ich Radzie celem
zaopiniowania.”.
§ 2. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
K. M. Ujazdowski
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 15 wrzeÊnia 2006 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Gospodarki Morskiej
lub przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z póên. zm.2)) ustala si´ wykaz jednostek or-

ganizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Gospodarki
Morskiej lub przez niego nadzorowanych, stanowiàcy
za∏àcznik do obwieszczenia.
Minister Gospodarki Morskiej: R. Wiechecki

———————
1)

Minister Gospodarki Morskiej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 131, poz. 910).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.

Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki
Morskiej z dnia 15 wrzeÊnia 2006 r. (poz. 691)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEG¸YCH MINISTROWI GOSPODARKI MORSKIEJ
LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH
1) Akademia Morska w Gdyni;

6) Morska S∏u˝ba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;

2) Akademia Morska w Szczecinie;

7) Odwo∏awcza Izba Morska w Gdaƒsku z siedzibà
w Gdyni;

3) Instytut Morski w Gdaƒsku;

8) Urzàd Morski w Gdyni;

4) Izba Morska w Gdaƒsku z siedzibà w Gdyni;

9) Urzàd Morski w S∏upsku;

5) Izba Morska w Szczecinie;

10) Urzàd Morski w Szczecinie.

