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I. Projekty aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych:
1. Projekt ustawy o fundacjach.
Wnioskodawca: Minister-członek RM, Szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego.
Wnioskodawca: Minister Finansów
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich w 2007 r.
Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Rozwoju Rybołówstwa 20072013.
oraz
projekt Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wraz z projektem zapisu
protokolarnego.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki Morskiej
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II. Sprawy parlamentarne:
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2006 r.
wraz z
projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.
Wnioskodawca: Minister Finansów
8. Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2006 r. przez Skarb
Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków
Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Wnioskodawca: Minister Finansów
9. Projekt Stanowiska Rządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego za
okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. oraz wynikami badania przez
biegłego rewidenta oraz Sprawozdanie z działalności Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego 2006 r. oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią niezależnego
biegłego rewidenta i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
Wnioskodawca: Minister Finansów
10. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
31 grudnia 2006 r.

strefach ekonomicznych. Stan na

Wnioskodawca: Minister Gospodarki
11. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny (druk nr 1398).
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
III. Sprawy bieżące.

