KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

2007-07-31

TEKST JEDNOLITY
porządku obrad

RADY MINISTRÓW
wtorek, 31 lipca 2007 r., godzina 12.00

I. Projekty aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych:
1. Projekt ustawy o przeniesieniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot
Europejskich.
Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej
2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu
do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej
strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego
przepływu osób.
Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej
3. Projekt ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki Morskiej
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Wnioskodawca: Minister Finansów
5. Projekt ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie
ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw.
Wnioskodawca: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności oraz
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
wraz z
projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
notyfikacji projektu zmiany programu pomocowego do Komisji Europejskiej.
Wnioskodawca: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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7. Projekt ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy
wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o kuratorach sądowych.
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
9. Projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015.
wraz z
a) projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Strategii działalności
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015” oraz projektem
zapisu protokolarnego,
b) sprawozdaniem dla Komisji Europejskiej za 2006 r. w zakresie realizacji „Planu
dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz planu
zamknięcia kopalń w latach 2004-2007”.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki
10. Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki
11. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu finansowania zadań
realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego
i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.
Wnioskodawca: Minister Obrony Narodowej
II. Plany, sprawozdania:
12. Projekt planu pracy Rządu w okresie sierpień–grudzień 2007 r.
Wnioskodawca: Minister-członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa RM
13. Sprawozdanie z realizacji w 2006 r. Narodowego Programu Rozwoju na lata 20042006
Wnioskodawca: Minister Rozwoju Regionalnego
14. Sprawozdanie z wykonania zobowiązań offsetowych przez zagranicznych dostawców
w 2006 r.
Wnioskodawca: Minister Gospodarki
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III. Sprawy parlamentarne:
15. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o fundacjach (druk nr 1794) .
Wnioskodawca: Minister-członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa RM
IV. Sprawy bieżące.

