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Druk nr 1803

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk
nr 1563).
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 9 stycznia 2009 r. powyższy projekt
ustawy do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania.
Komisja: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzeniu
pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach
11 lutego, 18 i 19 marca 2009 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
Warszawa, dnia 19 marca 2009 r.
Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji

/-/ Radosław Witkowski

/-/ Bronisław Dutka
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Projekt

USTAWA
z dnia...........2009 r.
o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Art. 1.
W ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, Nr 127, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1826) w art.
11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W zakresie kompetencji, o których mowa w ust. 1, zarząd dzielnicy może
upoważnić poszczególnych członków zarządu oraz innych pracowników
Urzędu m.st Warszawy, wykonujących pracę w danej dzielnicy, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie
przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym,
w tym do wydawania decyzji.”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Warszawa, dniil,) marca 2009 r.

Pan
Bronisław Dutka
Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i
PoliĘki Regionalnej
Sejm RP

opinia o zgodnościz prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o ustroju miasta stołecznegoWarszałvyujętego w sprawozdaniu Komisji Samorządu
Terytorialnegoi PoliĘki Regionalnej (druk nr I803), wyrażona na podstawie ań. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr
106, poz. 194,z późn.zm.) w związku z art.42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu
przez Sekretarza Komitetu Integracji Europej skiej Mikołaj a Dow gielewicza

SzanownyP ąnie Przewodniczący,
w związku z przedłoŻonymprojehem ustawy (pismo ff
opinię:
pozwalam sobie wyrazić następującą
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Projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa Unii
Europejskiej.

Z powaianiem.
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