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Pan
Bogdan BORUSEWICZ
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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 6. posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Z poważaniem
(-) Marek Jurek

USTAWA
z dnia 29 grudnia 2005 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw

Art. 1.
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.1)) art. 28d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby
przypaść w okresie 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta.”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 26. ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów danej rady przed upływem kadencji z
przyczyn określonych w ustawach, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 90 dni
od wystąpienia tej przyczyny. Przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio, z tym że w
kalendarzu wyborczym terminy wykonania czynności wyborczych mogą być krótsze od
przewidzianych w ustawie.”;
2) w art. 196 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby
w okresie 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.”.
Art. 3.
Przepisy ustawy stosuje się również do tych wyborów przedterminowych, których konieczność
przeprowadzenia wynika z przyczyn, które wystąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy,
jeżeli przed tym dniem ich nie zarządzono.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.
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Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do kadencji
następującej po kadencji w czasie której weszła w życie.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) Marek JUREK
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