
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

(druk nr 1338)

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U.

z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.)

Art. 29.
1. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy:

1) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz

koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa;
3) zarządzania kryzysowego;
4) obrony cywilnej;
5) ochrony przeciwpożarowej;
6) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń

zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;
<6a) usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń

zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;>
7) nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;
8) obywatelstwa;
9) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów;

10) rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
2. Jeżeli informacje uzyskane przez organy i jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe

lub podporządkowane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych mogą mieć
istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa, minister ten przekazuje je niezwłocznie do
wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.

3. (uchylony).
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji,

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Szefa Urzędu
do Spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Biura
Ochrony Rządu.
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr

139, poz. 814)

Art. 51.
<1.> Z budżetu państwa mogą być udzielane właściwym jednostkom samorządu

terytorialnego dotacje celowe na realizację zadań związanych z usuwaniem
bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z usuwaniem
skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz usuwaniem skutków innych klęsk
żywiołowych.

<2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane również na budowę
mieszkań komunalnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. …).>


