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SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 25 sierpnia 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt III ppkt: 2, 4, 5, 6 i 7.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Jerzy
Szmit dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt III ppkt 7 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Jerzy Szmit



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin,

rad powiatów i sejmików województw

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek
mniejszości
KSTAP

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek
KSTAP

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 1  wyklucza głosowanie poprawek nr 2 i 3.

1) w art. 1:

a) w pkt 3, w art. 88:

- w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

- skreśla się ust. 5,

- w ust. 6 wyrazy "ust. 1-5" zastępuje się wyrazami "ust. 1-4",

b) w pkt 9, w art. 134

- w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

- skreśla się ust. 5,

c) w pkt 13, w art. 162

- w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

- skreśla się ust. 5;

Poprawka senatorów:
A. Mazurkiewicza
J. Gałkowskiego

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.

2) w art. 1:

a) w pkt 3, w art. 88 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przy ustalaniu wyniku głosowania na grupę list uwzględnia

się również głosy oddane na te komitety, których listy

Poprawka
sen. K. Putry
poparta przez
komisję
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wchodzące w skład grupy nie uzyskały co najmniej 5%

ważnie oddanych głosów w skali gminy.",

b) w pkt 9, w art. 134 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przy ustalaniu wyniku głosowania na grupę list uwzględnia

się również głosy oddane na te komitety, których listy

wchodzące w skład grupy nie uzyskały co najmniej 5%

ważnie oddanych głosów w skali powiatu.",

c) w pkt 13, w art. 162 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przy ustalaniu wyniku głosowania na grupę list uwzględnia

się również głosy oddane na te komitety, których listy

wchodzące w skład grupy nie uzyskały co najmniej 5%

ważnie oddanych głosów w skali województwa.";

3) w art. 1:

a) w pkt 3, w art. 88 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie oraz w ust. 5

wyrazy "5% zastępuje się wyrazami "3%",

b) w pkt 9, w art. 134 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie oraz w ust.

5 wyrazy "5%" zastępuje się wyrazami "3%",

c) w pkt 13, w art. 162 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie oraz w

ust. 5 wyrazy "5%" zastępuje się wyrazami "3%";

Poprawka senatorów:
P.Ł.J.Andrzejewskiego
A. Mazurkiewicza
J. Gałkowskiego

4) w art. 1:

a) dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) w art. 99 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"2c. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela

polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972

r. do pisemnej zgody kandydata na kandydowanie

dołącza się również oświadczenie kandydata

dotyczące jego ewentualnej współpracy lub

kontaktów ze służbami podległymi resortowi

Spraw Wewnętrznych lub Obrony Narodowej w

latach 1944-1990. Wzór oświadczenia stanowi

załącznik do ustawy.";",

Poprawka senatorów:
P.Ł.J.Andrzejewskiego
E. Tomaszewskiej
J. Szmita
poparta przez
komisję
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 3b) w art. 109 w ust. 5 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"W obwieszczeniu podaje się również treść oświadczeń,

o których mowa w mowa w art. 99 ust. 2c.";

b) dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) do ustawy dodaje się załącznik w brzmieniu:

"Załącznik do ustawy - Ordynacja wyborcza

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a), ........................................... urodzony(a) dnia

....................................... w ........................................ zamieszkały(a)

................................................................................................

oświadczam, iż w latach 1944-1990:

1. Podjąłem współpracę ze służbami podległymi resortowi Spraw

Wewnętrznych lub Obrony Narodowej.

           TAK                        NIE

2. Miałem kontakty ze służbami podległymi resortowi Spraw

Wewnętrznych lub Obrony Narodowej.

           TAK                        NIE

charakter kontaktów (oficjalne, nieoficjalne):

..........................................................................................................

3. Udzielałem informacji służbom podległym resortowi Spraw

Wewnętrznych lub Obrony Narodowej.

           TAK                         NIE

w charakterze:

..........................................................................................................
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......................................                                                  ...................

   (miejscowość, data)                                                       (podpis)".";

5) w art. 1:

a) w pkt 7, w art. 123 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jeżeli w wyborach uczestniczą grupy list, liczbę głosów

ważnie oddanych na listy wchodzące w skład grupy, z

zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 i 3, dzieli się kolejno przez 1;

3; 5; 7 i dalsze kolejne nieparzyste liczby, aż do chwili,

gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się

uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi

liczba mandatów do rozdzielenia między listy w ramach

grupy list;",

b) w pkt 12, w art. 151 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jeżeli w wyborach uczestniczą grupy list, liczbę głosów

ważnie oddanych na listy wchodzące w skład grupy, z

zastrzeżeniem art. 134 ust. 2 i 3, dzieli się kolejno przez

1; 3; 5; 7 i dalsze kolejne nieparzyste liczby, aż do chwili,

gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się

uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi

liczba mandatów do rozdzielenia między listy w ramach

grupy list;",

c) w pkt 16 w lit. c, w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"3) jeżeli w wyborach uczestniczą grupy list, liczbę głosów

ważnie oddanych na listy wchodzące w skład grupy, z

zastrzeżeniem art. 162 ust. 2 i 3, dzieli się kolejno przez

1; 3; 5; 7 i dalsze kolejne nieparzyste liczby, aż do

chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się

uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi

liczba mandatów do rozdzielenia między listy w ramach

grupy list;";

Poprawka
sen. J. Szmita
poparta przez
komisję
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6) w art. 1 w pkt 7, w art. 123 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po

wyrazach "a tych list" dodaje się wyrazy "lub grup list";

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza
J. Gałkowskiego
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 8.

7) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 13 września 2006 r.";

Poprawka sen.
J. Szmita
poparta przez
komisję

8) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia

ogłoszenia.".

Poprawka
sen. K. Putry

................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................


