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MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 21. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia  13 lipca  2006 r.

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,

rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Art. 1.

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.1)) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 64f w ust. 7 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) oświadczenia osób wchodzących w skład komitetu wyborczego, o którym mowa
w ust. 1, o zapoznaniu się z treścią przepisu art. 64k;”;

2) w art. 64k:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe, o której mowa w ust. 1, obejmuje
także zobowiązania związane z rozliczeniem korzyści majątkowych przyjętych
przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy, z wyłączeniem
korzyści, o których mowa w art. 84d ust. 3.”;

3) art. 83f otrzymuje brzmienie:

„Art. 83f. 1. W przypadku uzyskania nadwyżki pozyskanych środków na cele kampanii
wyborczej nad poniesionymi wydatkami komitet wyborczy partii politycznej
przekazuje ją na fundusz wyborczy tej partii.

2. W przypadku uzyskania nadwyżki pozyskanych środków na cele kampanii
wyborczej nad poniesionymi wydatkami koalicyjny komitet wyborczy partii
politycznych przekazuje ją na fundusze wyborcze partii wchodzących w
skład koalicji w proporcji ustalonej w umowie koalicyjnej, a w razie braku
stosownych postanowień w umowie – na rzecz instytucji charytatywnej.
Informację o przekazaniu na rzecz instytucji charytatywnej nadwyżki
przekraczającej kwotę 1 000 zł pełnomocnik finansowy podaje do
wiadomości publicznej w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym w terminie 7
dni od dnia jej przekazania.

3. W przypadku uzyskania nadwyżki pozyskanych środków na cele kampanii
wyborczej nad poniesionymi wydatkami przez komitety wyborcze, o których
mowa w art. 64e i 64f, komitety te przekazują ją na rzecz instytucji
charytatywnej. Informację o przekazaniu nadwyżki przekraczającej kwotę
1 000 zł pełnomocnik finansowy podaje do wiadomości publicznej,
w terminie 7 dni od dnia jej przekazania, w dzienniku o zasięgu

                                                
1) 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, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.
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wojewódzkim, a w przypadku komitetu wyborczego, o którym mowa
w art. 64e ust. 4 i art. 64f ust. 5, w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

4. Wysokość nadwyżki ustala się po wydaniu przez właściwy organ
ostatecznego postanowienia o przyjęciu bądź odrzuceniu sprawozdania
finansowego, z uwzględnieniem zobowiązań majątkowych, o których mowa
w art. 64k ust. 2.

5. Przekazanie nadwyżki następuje w terminie 14 dni od dnia:

1) doręczenia postanowienia o przyjęciu sprawozdania finansowego albo

2) bezskutecznego upływu terminu złożenia odwołania, o którym mowa w
art. 84a ust. 5, lub skargi, o której mowa w art. 84a ust. 6;

3) uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sąd - w wypadku
złożenia odwołania, o którym mowa w art. 84a ust. 5, lub skargi, o
której mowa w art. 84a ust. 6;

4) uprawomocnienia się wydanego przez sąd orzeczenia w sprawie
przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych przyjętych
przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy – w wypadku,
o którym mowa w art. 84d ust. 4.”;

4) w art. 84 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów
przedkłada organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu,
sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego o przychodach, wydatkach i
zobowiązaniach finansowych komitetu, zwane dalej „sprawozdaniem finansowym”.
Sprawozdanie finansowe powinno zawierać informacje o uzyskanych kredytach
bankowych i warunkach ich uzyskania oraz imienny wykaz wpłat od osób fizycznych,
a także o korzyściach miajątkowych, o których mowa w art. 84d ust. 2.”;

5) w art. 84a dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 5,
lub skargi, o której mowa w ust. 6, albo po wydaniu orzeczenia, o którym mowa w ust.
5 lub 6, uznającego odwołanie lub skargę pełnomocnika finansowego za niezasadne,
organ, któremu przedłożono sprawozdanie finansowe, przekazuje postanowienie o jego
odrzuceniu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na
siedzibę komitetu wyborczego.”;

6) art. 84d otrzymuje brzmienie:

„Art. 84d. 1.Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem
przepisów ustawy podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli
korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej
równowartość.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych przekazanych komitetowi
wyborczemu z naruszeniem przepisów ustawy, których komitet wyborczy
nie przyjął lub które zwrócił w terminie 30 dni od dnia przekazania.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych przekazanych komitetowi
wyborczemu z naruszeniem przepisów ustawy, które to korzyści lub ich
równowartość zostały, w terminie 14 dni od dnia doręczenia komitetowi
wyborczemu postanowienia o odrzuceniu jego sprawozdania finansowego, a
w przypadku złożenia odwołania, o którym mowa w art. 84a ust. 5, lub
skargi, o której mowa w art. 84a ust. 6 - w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez właściwy sąd,
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dobrowolnie wpłacone na konto urzędu skarbowego właściwego dla
siedziby komitetu. Korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym
komitet wyborczy przekazuje temu urzędowi skarbowemu. Potwierdzenie
przekazania korzyści majątkowej lub jej równowartości komitet wyborczy
przedstawia organowi, któremu złożył sprawozdanie finansowe.

4. Przyjęcie korzyści majątkowych z naruszeniem przepisów ustawy stwierdza
organ, któremu przedłożono sprawozdanie finansowe, w postanowieniu o
odrzuceniu sprawozdania finansowego.

5. W przypadku niewykonania czynności, o której mowa w ust. 3 zdanie
pierwsze, organ, któremu przedłożono sprawozdanie finansowe, występuje
do sądu przeciwko podmiotom, o których mowa w art. 64k ust. 1, o
orzeczenie przepadku korzyści majątkowej lub jej równowartości oraz
wydanie tej korzyści majątkowej lub zapłatę jej równowartości.

6. Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest
sąd okręgowy właściwy ze względu na siedzibę organu, o którym mowa w
ust. 5.

7. Egzekucja korzyści majątkowej lub jej równowartości następuje w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organem
egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla
siedziby komitetu wyborczego.

8. Przejęte rzeczy ruchome, wierzytelności i inne prawa majątkowe naczelnik
urzędu skarbowego spienięża według przepisów o egzekucji należności
pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1457) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r. i ma zastosowanie do
kadencji następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.”.

Art. 3.

Przepisów ustawy nie stosuje się do wyborów zarządzonych przed dniem jej wejścia w życie.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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