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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 paêdziernika 2001 r.

w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Programu dla Odry—2006.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pro-
gram dla Odry—2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067) zarzà-
dza si´, o nast´puje:

§ 1. 1. Ustanawia si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw
Programu dla Odry—2006, zwanego dalej „Pe∏nomoc-
nikiem”.

2. Pe∏nomocnikiem jest podsekretarz stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Pe∏nomocnika upowa˝nia si´ do podejmowa-
nia dzia∏aƒ w zakresie:

1) koordynowania realizacji zadaƒ Programu dla Od-
ry—2006, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca
2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program dla Odry—2006” (Dz. U. Nr 98,
poz. 1067), zwanego dalej „Programem”,

2) koordynowania dzia∏aƒ w dorzeczu Odry, podejmo-
wanych w ramach Inicjatywy Szczeciƒskiej, Mi´dzy-
narodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczysz-
czeniem oraz innych inicjatyw mi´dzynarodowych,

3) wspó∏pracy z mi´dzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, a tak˝e mi´dzyrzàdowej wspó∏pracy
w zakresie problematyki zrównowa˝onego rozwo-
ju dorzecza Odry,

4) wspó∏pracy z Pe∏nomocnikiem Rzàdu do Spraw
Obs∏ugi Ârodków Finansowych Pochodzàcych
z Unii Europejskiej w zakresie Êrodków pochodzà-
cych z funduszy wspólnotowych,

5) wspó∏pracy z instytucjami rzàdowymi, samorzàdo-
wymi oraz innymi podmiotami finansujàcymi Pro-
gram,

6) opracowywania projektów dokumentów niezb´d-
nych do okreÊlenia w ustawie bud˝etowej Êrodków
na realizacj´ Programu oraz opracowywanie preli-
minarza wydatków zgodnie z kierunkami zadaƒ,
ustalonymi przez Komitet Sterujàcy Programu,

7) przygotowywania planów finansowo-rzeczowych
oraz harmonogramu dzia∏aƒ podejmowanych
w ramach Programu,

8) podejmowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do pozyski-
wania pozabud˝etowych Êrodków finansowych na
realizacj´ Programu ze êróde∏ krajowych i zagra-
nicznych,

9) analizowania i oceniania rozwiàzaƒ prawnych i eko-
nomicznych z dziedzin zwiàzanych z realizacjà Pro-
gramu,

10) kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów
Programu,

11) realizacji innych zadaƒ powierzonych przez Rad´
Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, zwiàzanych
z Programem oraz ze zrównowa˝onym rozwojem
dorzecza Odry.

§ 3. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocnika
sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Pe∏nomocnik przedstawia Radzie Ministrów ana-
lizy, oceny i wnioski zwiàzane z zakresem jego zadaƒ
oraz coroczne sprawozdania ze swojej dzia∏alnoÊci.

3. Pe∏nomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów
o wszystkich zagro˝eniach realizacji zadaƒ, o których
mowa w § 2.

§ 4. 1. W toku wykonywania zadaƒ Pe∏nomocnik
wspó∏dzia∏a z w∏aÊciwymi ministrami, kierownikami
urz´dów centralnych, wojewodami i innymi organami
administracji rzàdowej oraz z organami samorzàdu te-
rytorialnego i organizacjami pozarzàdowymi, a tak˝e
z Biurem Koordynacji Projektu Banku Âwiatowego
z siedzibà we Wroc∏awiu.

2. Organy administracji rzàdowej sà obowiàzane
do wspó∏dzia∏ania i udzielania pomocy Pe∏nomocniko-
wi w realizacji jego zadaƒ, w szczególnoÊci przez udo-
st´pnianie mu wszelkich niezb´dnych informacji.

3. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumen-
tów rzàdowych dotyczàcych zadaƒ, o których mowa
w § 2, podlegajà zaopiniowaniu przez Pe∏nomocnika.

§ 5. Pe∏nomocnik jest upowa˝niony do wnoszenia,
za zgodà Prezesa Rady Ministrów, opracowanych przez
siebie projektów dokumentów rzàdowych, wynikajà-
cych z zakresu jego dzia∏ania, do rozpatrzenia przez Ra-
d´ Ministrów.

§ 6. W zakresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ
Pe∏nomocnik mo˝e:

1) powo∏ywaç zespo∏y do opracowania okreÊlonych
zagadnieƒ,

2) zlecaç przeprowadzenie ekspertyz, opinii, aplikacji
projektów, studiów op∏acalnoÊci i wykonalnoÊci,
prac projektowych oraz innych opracowaƒ.

§ 7. Obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjno-prawnà,
technicznà i kancelaryjno-biurowà Pe∏nomocnika za-
pewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocni-
ka sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci dotyczà-
cej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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