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10) Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej - organizacja i funkcjonowanie struk
tur samorządu terytorialnego, finanse gmin, go
spodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie 
organów administracji państwowej; 

11) Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą -
więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodze
nia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, 
inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk 
polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury 
i historii za granicą oraz opiniowanie dla Prezy
dium Senatu planu i wykonania zadań zleconych 
przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Po
lonią i Polakami za granicą; 

12) Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych - polityka zagraniczna 
państwa, kontakty międzyparlamentarne, integra
cja europejska i międzynarodowe stosunki gospo
darcze; 

13) Komisji Ustawodawczej - ogólna problematyka 
legislacyjna i jednolitości prawa, koordynacja prac 
ustawodawczych Senatu, rozpatrywanie ustaw 
uchwalonych przez Sejm i inicjatyw ustawodaw
czych Senatu; 

14) Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu -
ochrona zdrowia, upowszechnianie kultury fizycz
nej, turystyki i sportu." 

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem art. 1 pkt 35, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Marszałek Senatu: A. Grześkowiak 
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU 

z dnia 24 października 1997 r. 

o treści oświadczenia Macieja Płażyńskiego - kandydata na stanowisko Marszałka Sejmu. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la
tach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 
(Dz. U. Nr 70, poz. 443) podaje się do publicznej wiado
mości, co następuje: 

Maciej Płażyński - kandydat na stanowisko Mar
szałka Sejmu, syn Wojciecha, urodzony 10 lutego 
1958 r., zamieszkały w Gdańsku, 

oświadczył, że 

nie pracował, nie pełnił służby, ani nie był świado
mym i tajnym współpracownikiem organów bezpie
czeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej 
ustawy. 

Wicemarszałek Sejmu: J. Król 
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU 

z dnia 24 października 1997 r. 

o treści oświadczenia Marka Borowskiego - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la
tach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 
(Dz. U. Nr 70, poz. 443) podaje się do publicznej wiado
mości, co następuje: 

Marek Borowski - kandydat na stanowisko Wice
marszałka Sejmu, syn Wiktora, urodzony 4 stycznia 
1946 r., zamieszkały w Warszawie, 

oświadczył, że 

nie pracował, nie pełnił służby, ani nie był świado
mym i tajnym współpracownikiem organów bezpie
czeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej 
ustawy. 

Marszałek Sejmu: M. Pfażyński 


