Projekty rozporządzeń RM wycofane z planu

Tytuł

1

2

1. Projekt rozporządzenia zm.
9 rozporządzenie w/s
szczegółowego sposobu i trybu
tworzenia, gospodarowania i
dysponowania rezerwami,
finansowania rezerw, kontroli
i tworzenia systemów
informacyjnych o rezerwach

Konieczność dostosowania
przepisów do znowelizowanej
ustawy o rezerwach państwowych
oraz zapasach obowiązkowych
paliw.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

MG

Wniosek o wykreślenie z
planu.
Ze względu na wejście w
życie ustawy o zapasach
ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach
postępowania w
sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa
paliwowego
państwa...[…], projekt nie
będzie realizowany.
Projekt rozporządzenia,
miał bowiem w
zasadniczej części
dotyczyć również zasad
wykorzystania zapasów
obowiązkowych paliw.
Nowa ustawa o zapasach
obowiązkowych paliw, o
której mowa powyżej,
zasadniczo zmienia ustawę
o rezerwach państwowych.
Biorąc pod uwagę
powyższe, zachodzi
konieczność uprzedniej
nowelizacji ustawy o
rezerwach państwowych.

bip.mgip.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Zmiany dotyczyć będą procedur
tworzenia, zwalniania, finansowania i
kontroli rezerw państwowych.

Lp.
1

Tytuł

2
2. Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
Rządowego programu
wyrównywania warunków
startu szkolnego uczniów w
2007 r. „Wyprawka szkolna”

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Występowanie ubóstwa wśród
rodzin dzieci rozpoczynających
obowiązek szkolny.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Wniosek o wykreślenie z
planu w związku z
projektem rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania pomocy w
formie podręczników
dzieciom rozpoczynającym
w roku szkolnym
2007/2008 roczne
przygotowanie
przedszkolne i naukę w
klasach I-III szkoły
podstawowej i w klasach
I-III ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I
stopnia oraz
dofinansowania zakupu
jednolitego stroju
uczniowskiego uczniom
szkół podstawowych i
gimnazjów.

MEN

Adres BIP
7

www.bip.men.gov.pl

4
Program w znacznym stopniu pomaga
przełamywać bariery edukacyjne,
których podłożem jest trudna sytuacja
materialna rodzin. Program spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem i
aprobatą społeczną. W jego realizację,
na pełnych zasadach partnerstwa,
zostały włączone wszystkie gminy i
szkoły podstawowe. W ramach
Rządowego programu wyrównywania
warunków startu szkolnego uczniów
Wyprawka szkolna dzieci
rozpoczynające naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej oraz w
klasie pierwszej ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia w roku
szkolnym otrzymują bezpłatny komplet
podręczników. Podręczniki są
udostępniane uczniom pochodzącym z
rodzin, w których dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63,
poz. 593, z późn. zm.), oraz z rodzin
patologicznych.

Organ
odpowiedzi
alny

2

Lp.

Tytuł

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

4. Projekt rozporządzenia
1 Rady Ministrów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
rodzajów broni i amunicji oraz
wykazu wyrobów i technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, na których
wytwarzanie lub obrót
wymagana jest koncesja

Potrzeba wprowadzenia spójności
przepisów ustawy z dnia 22
czerwca 2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o
broni i amunicji w części
dotyczącej broni pneumatycznej.

Umożliwienie radom gmin
ustalania miejscowości, w których
pobiera się opłatę miejscową.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Określenie minimalnych warunków:
klimatycznych, krajobrazowych oraz
umożliwiających pobyt osób w celach
wypoczynkowych, zdrowotnych,
szkoleniowych lub turystycznych –
jakie powinna spełniać miejscowość, w
której można pobierać opłatę
miejscową.

Wniosek o przesunięcie
na II półrocze br.

MF

Usunięcie z wykazu rodzajów broni i
amunicji (ust. 6a Zał. 1 RM)
urządzenia, które nie spełniają
wymogów broni pneumatycznej,
definiowanej w ustawie o broni i
amunicji.

Wniosek o wykreślenie z
planu w związku ze
zmianą koncepcji co do
treści dokumentu.

bip.mswia.gov.pl

Wykonanie upoważnienia
wynikającego z art. 19 ust. 3 – 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mf.gov.pl

3. Projekt rozporządzenia
1 Rady Ministrów w sprawie
określenia minimalnych
warunków, jakie powinna
spełniać miejscowość, w której
można pobierać opłatę
miejscową

Istota projektu

MSWiA

3

Lp.
1

Tytuł

2
5. Projekt rozporządzenia
1 Rady Ministrów w sprawie
określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

4
Projekt rozporządzenia ogranicza
zakres instalacji
radiokomunikacyjnych, które są
zaliczane do „przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko” i
dla których wymagane jest prowadzenie
odrębnego postępowania w sprawie
uwarunkowań środowiskowych.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Wniosek o wykreślenie z
planu.
Projekt został przejęty
przez Ministerstwo
Środowiska i zostanie
włączony do
kompleksowej regulacji
przygotowanej przez ten
resort.

Adres BIP
7

www.bip.mt.gov.pl

Obowiązujące przepisy rozporządzenia
zaliczają do kategorii „przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko” każdą instalację
radiokomunikacyjną o równoważnej
mocy promieniowanej izotropowo
(e.i.r.p.) co najmniej 15W, co
powoduje, że dla każdej takiej
instalacji wymagane jest uzyskanie
decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych. Okazuje się jednak,
że blisko 100% tych anten – pomimo
przekroczenia 15W e.i.r.p. – nie
powoduje przekroczeń dopuszczalnych
poziomów pól, które określił Minister
Środowiska w innym rozporządzeniu, a
zdaniem Ministra Środowiska
instalacje nie powodujące przekroczeń
dopuszczalnych poziomów pól są
całkowicie bezpieczne dla środowiska i
zdrowia ludzi. Powstaje więc
paradoksalna sytuacja, że dla instalacji
całkowicie bezpiecznych dla
środowiska prowadzonych jest kilka
tys. kosztownych postępowań,
przewidzianych dla „przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko”.
Projekt przewiduje zmianę kryterium,
które decyduje o tym, czy anteny
telefonii komórkowej i innych sieci
bezprzewodowych są
„przedsięwzięciami mogącymi
znacząco oddziaływać na środowisko”.
Zamiast sztucznego i nieefektywnego
kryterium 15W e.i.r.p. jest
bezpośrednie odwołanie do parametrów
fizycznych określonych przez Min.
Środowiska jako dopuszczalne
poziomy pól elektromagnetycznych.

Istota projektu

MT

4

Lp.

Tytuł

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Określenie rodzajów, warunków,
sposobów użycia oraz trybu
wyposażania funkcjonariuszy celnych
w środki przymusu bezpośredniego

Akt wykonawczy do projektu
ustawy o zmianie ustawy o Służbie
Celnej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw – przepis
wykonawczy w związku z nowym
uprawnieniem Służby Celnej:
wyposażeniem i prawem użycia
broni palnej w nadzwyczajnych
sytuacjach.

Określenie warunków i sposobu
postępowania funkcjonariuszy celnych
przy użyciu broni palnej.

8. Projekt rozporządzenia
1 Rady Ministrów w sprawie
współdziałania Służby Celnej i
Straży Granicznej w zakresie
kontroli celnej jednostek
pływających na morskich
wodach wewnętrznych i morzu
terytorialnym

Akt wykonawczy do projektu
ustawy o zmianie ustawy o Służbie
Celnej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw - wprowadzenie tego
aktu jest podyktowane
wprowadzeniem do projektu ustawy
regulacji związanych z
samodzielnym zatrzymywaniem
statków przez Służbę Celną.

Określenie zasad współpracy pomiędzy
Służbą Celną i Strażą Graniczną w
zakresie kontroli celnej jednostek
pływających na morskich wodach
wewnętrznych i morzu terytorialnym.

MF

MF

Wniosek o wykreślenie z
planu.
Procedura legislacyjna
ustawy zawierającej
delegacje do wydania
przedmiotowych aktów
normatywnych nie będzie
kontynuowana.
Wniosek o wykreślenie z
planu.
Procedura legislacyjna
ustawy zawierającej
delegacje do wydania
przedmiotowych aktów
normatywnych nie będzie
kontynuowana.

bip.mf.gov.pl

7. Projekt rozporządzenia
1 Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków i
sposobu postępowania przy
użyciu broni palnej przez
funkcjonariuszy celnych

MF

Wniosek o wykreślenie z
planu.
Procedura legislacyjna
ustawy zawierającej
delegacje do wydania
przedmiotowych aktów
normatywnych nie będzie
kontynuowana.

bip.mf.gov.pl

Akt wykonawczy do ustawy o
zmianie ustawy o Służbie Celnej
oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

bip.mf.gov.pl

6. Projekt rozporządzenia
1 Rady Ministrów w sprawie
rodzajów oraz warunków i
sposobów użycia środków
przymusu bezpośredniego, a
także sposobu wyposażania
funkcjonariuszy celnych w te
środki.

5

Istota projektu
4
Likwidacja szkół w zakładach karnych
w Bydgoszczy, Barczewie, Sieradzu,
Siedlcach i Warszawie-Białołęce;
powołanie nowych szkół przy
zakładach karnych w Potulicach i
Raciborzu, a także przy areszcie
śledczym w Radomiu; przekształcenie
dotychczasowych zespołów szkół
działających przy zakładach karnych w
Czarnem, Iławie, Uhercach, Sztumie,
Warszawie-Białołęce, Włocławku i
Wołowie w Centra Kształcenia
Ustawicznego.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Wniosek o wycofanie z
planu.
Informacja dot. wykazu
szkół prowadzonych przez
MS została przekazana
MEN celem wykorzystania
przy opracowywaniu przez
ten organ zmian
legislacyjnych

MS

Adres BIP
7

www.ms.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
9. Projekt rozporządzenia
Zmiany, jakie wystąpiły w systemie
2 Rady Ministrów zmieniającego oświaty przywięziennej w związku
rozporządzenie w sprawie
z przeprowadzoną reformą
określenia wykazów szkół,
oświatową spowodowały
które prowadzą ministrowie
konieczność zaktualizowania
do spraw: wewnętrznych,
wykazu szkół, stanowiącego
obrony narodowej i
załącznik do przedmiotowego
sprawiedliwości
rozporządzenia.

6

Lp.

Tytuł

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Rozporządzenie zastąpi obecnie
obowiązujące rozporządzenie MI z dnia
16 czerwca 2005 r. w sprawie planu
działań przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w sytuacjach
szczególnych zagrożeń (Dz. U. Nr 122,
poz. 1029).

1 Projekt rozporządzenia
1. Rady Ministrów w sprawie
2 Krajowego Programu
Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
praw osób niepełnosprawnych oraz
osób o ograniczonej sprawności
ruchowej podróżujących drogą
lotniczą.

Uregulowanie systemu ochrony
lotnictwa cywilnego. Wprowadzenie do
krajowego porządku prawnego
regularnego agenta, nałożenie na
zarządzającego lotniskiem obowiązku
wykonywania kontroli bezpieczeństwa
osób, bagażu, ładunków i przesyłek
pocztowych w ruchu krajowym oraz
liberalizacja przepisów odnośnie do
małych portów lotniczych.

Wniosek o wycofanie z
planu.
Zmienia się upoważnienie
ustawowe do wydania
aktu.
MT

MT

Wniosek o wycofanie z
planu.
Aktualnie w zmianie
Prawa Lotniczego
nowelizowane jest
upoważnienie do wydania
tego aktu.

www.bip. mt.gov.pl

Potrzeba wydania tego
rozporządzenia wynika ze zmiany
delegacji ustawowej w związku ze
zmianą ustawy Prawo
telekomunikacyjne (obecnie projekt
po uzgodnieniach
międzyresortowych).

www.bip. mt.gov.pl

1 Projekt rozporządzenia
0. Rady Ministrów w sprawie
2 zawartości oraz trybu
sporządzania i aktualizacji
planu, wykazu organów
uzgadniających zawartość
planu oraz zakresu tych
uzgodnień oraz wykazu
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
obowiązanych do uzgadniania
zawartości planów

7

Lp.
1

Tytuł

Konieczność uregulowania
ogólnych warunków
sanitarnohigienicznych dla
obiektów sportowych i
rekreacyjnych oraz dla niektórych
obiektów, jak hale sportowe,
boiska., stadiony sportowe oraz
zasad nadzoru nad ww. obiektami;
w chwili obecnej nie ma przepisu
regulującego przedmiotowe
zagadnienie
Art.50 ust. 2a ustawy z dnia 18
stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889 z późn. zm.)

4
Przewiduje się utworzenie silnej,
unikatowej placówki międzyresortowej,
mogącej wykonywać zadania w zakresie
medycyny, co jest zbieżne z zadaniami
wynikającymi ze Strategii Lizbońskiej.

Organ
odpowiedzi
alny
5

MRiRW

Uregulowania warunków
sanitarnohigienicznych dla obiektów
sportowych oraz zasad nadzoru na tymi
warunkami.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Wniosek o wycofanie z
planu.
Dokument zostanie
zgłoszony do kolejnego
programu prac
legislacyjnych.

Adres BIP
7

Wniosek o wycofanie z
planu, z uwagi na
konieczność uprzedniego
zabezpieczenia
stosownych środków
finansowych na wykonanie
aktu w budżecie 2008.

www.mz.gov.pl

1 Projekt rozporządzenia
3. Rady Ministrów w sprawie
warunków
sanitarnohigienicznych
obiektów sportowych i
rekreacyjnych oraz zasad
sprawowania nadzoru nad ich
przestrzeganiem

Istota projektu

www.mrorw.gov.
pl

2
1 Projekt rozporządzenia Rady
2. Ministrów w sprawie
reorganizacji Instytutu
Medycyny Wsi im. Witolda
Chodźki w Lublinie

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Reorganizacja Instytutu Medycyny
Wsi im. Witolda Chodźki w
Lublinie w jednostkę
międzyresortową na podstawie art.
6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach
badawczo – rozwojowych.

MZ

8

