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SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 2 sierpnia 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 3, 5 i 6.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Jerzy
Szymura dokonał zmiany treści swoich wniosków (pkt II ppkt 3 i 5 zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Stanisław Kogut (-) Jerzy Szmit



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych

oraz ustawy o podpisie elektronicznym

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek sen.
M. Waszkowiaka

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 1 przed wyrazami "po art. 42a" dodaje się wyrazy "wprowadza

się następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako pkt 2 i

dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

"1) art. 42a otrzymuje brzmienie:

"Art. 42a. Wydawanie dzienników urzędowych i skorowidzów do

roczników tych dzienników w formie elektronicznej, a

także udostępnianie dzienników urzędowych, zbiorów

aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat

i zbiorów przepisów gminnych oraz ogłoszonych w nich

aktów normatywnych i innych aktów prawnych przez

środki komunikacji elektronicznej oraz informatyczne

nośniki danych następuje od dnia 1 listopada 2007 r.";";

Poprawka sen.
J. Szymury
poparta przez
połączone
komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 2 lub 4 lub nieprzyjęcie żadnej z poprawek nr

2-4 spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki nr 1.

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3 i 4.

2) w art. 1 i 2 wyrazy "1 maja 2008 r." zastępuje się wyrazami "1 maja

2007 r.";

Poprawka
KGN



Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 4.

3) w art. 1 i 2 wyrazy "1 maja 2008 r." zastępuje się wyrazami

"31 października 2007 r.";

Poprawka sen.
J. Szymury
poparta przez
połączone
komisje

4) w art. 1 i 2 wyrazy "1 maja 2008 r." zastępuje się wyrazami

"31 grudnia 2007 r.";

Poprawka
KSTAP

5) w art. 2 po wyrazach "w art. 58" dodaje się dwukropek, pozostałą treść

oznacza się jako pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu

z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej,

określi do dnia 31 października 2006 r., w drodze

rozporządzenia harmonogram przygotowania organów władzy

publicznej do przyjmowania podań i wniosków oraz do

innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, o

których mowa w ust. 2, uwzględniając zakres zadań

publicznych realizowanych przez te organy oraz warunki

techniczne jednostek organizacyjnych tych organów.".";

Poprawka sen.
J. Szymury
poparta przez
połączone
komisje

6) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia.".

Poprawka sen.
J. Szymury
poparta przez
połączone
komisje
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