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W odpowiedzi na pismo z dnia 11 sierpnia 2014 r., GMS-WP-173-173/14 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy 

o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. Q.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 

499) nie uznaje za celowe opiniowania rządowego projektu ustawy o zmia

nie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw. 

Z poważaniem 



Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

ANAJI:S lt DPr/ 2014 

SI;KRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

;L dz . ... IJ.f..::.(!'f.$.. ... tf':?.~/(!'( ___ . 

Data wpływu .• :2.P. .. :.Q.f..:.~.~fJ..~: .. 

l 

Warszawa, dn. 20 sierpnia 2014 roku 

Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Niniejszym, w związku z pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r., znak: GMS-WP-173-
173/14 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmiani.e ustawy o samorządzie gm.innym oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych uprzejmie informuje, iż uwag do projektu nie zgłasza, jak również popiera 
przedmiotowy projekt ustawy. 
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Pan 
Adam PODGÓRSKI 

Warszawa, 2014.08. A~ 

___ ___ _zastępca Szefa Kanc_elarii Sejmu 

~uO.J ~~/~'~· f.i,vr,-Jvtc? / 
W odpowiedzi na p1smo z dnia 11.08.2014 r., znak: GMS-WP-173-173/14, dotyczące 

zaopiniowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, iż ze względu na fakt, że Prokuratoria Generalna Skarbu 
Państwa uczestniczy w procedurze uzgodnień międzyministerialnych przygotowywanych przez Radę 
Ministrów projektów aktów normatywnych, nie wydaje się zasadne wydanie opinii w spra·wie tego projektu 

na etapie prac parlamentarnych. . _ .. . ! . 
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