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1.

2.

3.

Tytul projektu
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o gwarancji
zaplaty za roboty budowlane wraz z propozycja
odpowiednich zmian w Kodeksie cywilnym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej w zakresie
przyznawania nagród okolicznosciowych dla
twórców oraz okreslenia zasad i upowaznien dla
RM i MKiDN do okreslenia trybu i sposobu
przyznawania dotacji na dzialalnosc kulturalna.
Projekt ustawy o Instytucie Adama Mickiewicza

Organ
odpowiedzialny

MI

MKiDN

MKiDN

4.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich
rodzin
MON

5.

6.

Projekt rozporzadzenia zmieniajacego
rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie
szczególowych zasad udzialu pododdzialów i
oddzialów Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w zapobieganiu skutkom kleski zywiolowej lub ich
usuwaniu

Projekt rozporzadzenia zmieniajacego
rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie
warunków i sposobów uzycia srodków przymusu

MON

MON

Przyczyny rezygnacji z
prac
Osiagnieto porozumienie z
MS w sprawie
wprowadzenia przez MS
zmian w KC odnosnie do
modernizacji hipoteki
Prace zostaly wstrzymane
decyzja kierownictwa
resortu.

Prace zostaly wstrzymane
decyzja kierownictwa
resortu.
Zmiana przedmiotowej
ustawy zostala
zamieszczona w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o
sluzbie wojskowej zolnierzy
zawodowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
Do wydania rozporzadzenia
zaistniala potrzeba
dokonania zmiany art. 18
ust. 3 ustawy z dnia 18
kwietnia 2002r. o stanie
kleski zywiolowej.,
zawierajacego
upowaznienie do wydania
rozporzadzenia. Ustawa nie
zostala zmieniona.
Prace wstrzymano po
wystapieniu Rzecznika
Praw Obywatelskich w

bezposredniego przez zolnierzy Zandarmerii
Wojskowej

7.

8.

Projekt rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie
trybu przekazywania srodków finansowych na
realizacje zadan przewidzianych w ustawie oraz
sposobu sporzadzania sprawozdan rzeczowo finansowych

MPiPS

Projekt rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie
realizacji przez Agencje Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa niektórych zadan
zwiazanych z realizacja platnosci okreslonych w
przepisach Unii Europejskiej
MRiRW

9.

Projekt rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie
rodzajów obiektów i wyposazenia których
utrzymanie jest niezbedne do sprawnego
przywrócenia kontroli granicznej osób oraz
organów odpowiedzialnych za ich utrzymanie

MSWiA

sprawie przepisów
regulujacych uzywanie
srodków przymusu
bezposredniego przez
funkcjonariuszy róznych
sluzb.
W zwiazku ze zmiana
upowaznienia do wydania
rozporzadzenia bedzie
przygotowany nowy projekt
– Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej.
Projekt stal sie
bezprzedmiotowy, gdyz
kwestie w nim zawarte
zostaly uregulowane w
rozporzadzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 14 marca 2008 r. w
sprawie szczególowych
wymagan, jakie powinny
spelniac wnioski w
sprawach dotyczacych
platnosci w ramach
systemów wsparcia
bezposredniego.
RM przyjela projekt ustawy
o zmianie ustawy o
cudzoziemcach oraz
niektórych innych ustaw, w
którym uchyleniu ulegl art.
17b ustawy z dnia 12
pazdziernika 1990 o
ochronie granicy
panstwowej.

