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SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS Pan 

L. dz ..... ftf?.-:. ... A:t.S.:.J.k./.:10. ....... . Adam Podgórski 
Data wpływu ............... 1 .. 3:···.0.1,. .. 2~16 ..... .. Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 grudnia 2015 r. nr GMS-WP-173-295115, 

uprzejmie informuję, iż uwaga jaka nasuwa się po analizie przedłożonego do oceny 

komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych 

innych ustaw, dotyczy sposobu określenia przesłanki wyłączającej możliwość 

pełnienia funkcji członka Rady do Spraw Polaków na Wschodzie. 

Projektowana konstrukcja przepisów art. 10 ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy 

dopuszcza możliwość sprawowania tej funkcji przez osobę skazaną za umyśln~ 

przestępstwo skarbowe. Wydaje się natomiast, że z uwagi na rangę związaną 

z pełnieniem funkcji członka Rady Polaków na Wschodzie, wynikającą z kompetencji 

tego organu administracji publicznej, zasadnym jest rozważenie dodania do w/w 

jednostek redakcyjnych projektu określenia "lub umyślne przestępstwo skarbowe". 

A.ndrzej Seremet 
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Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

L.dz ............................................. . 

Data wpiywu .. ..J .. 5, ... .Q1, .. ..2D.lll. ••• 
Pan 
Lech Czapla 
Szef Kancelarii Sejmu 
Warszawa 

Odpowiadając na pismo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia 
opinii dot. komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 157), uprzejmie informuję, że Zarząd Związku 
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej postanowił na swoim posiedzeniu w 
dniu 12 stycznia 2016 r. nie wnosić uwag do przedłożonego projektu. 

Z wyrazami szacunku 

Przewo iczący 
Związku G Wiejskich 
Rzeczyposp itej Polskiej 
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