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Pan

Bogdan BORUSEWICZ
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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu

ustawy

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

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy

upoważniamy senatora Piotra Łukasza J. Andrzejewskiego.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Piotr Łukasz J. Andrzejewski (-) Jadwiga Rudnicka

(-) Dorota Arciszewska-Mielewczyk (-) Czesław Rybka

(-) Piotr Boroń (-) Czesław Ryszka

(-) Jerzy Chróścikowski (-) Jacek Sauk

(-) Andrzej Kawecki (-) Jerzy Szmit

(-) Stanisław Kogut (-) Antoni Szymański

(-) Anna Kurska (-) Rafał Ślusarz

(-) Tadeusz Lewandowski (-) Ewa Tomaszewska

(-) Adam Massalski (-) Zbigniew Trybuła

(-) Stanisław Piotrowicz (-) Marek Waszkowiak

(-) Elżbieta Rafalska (-) Jacek Włosowicz

(-) Zbigniew Romaszewski



p r o j e k t

USTAWA

z dnia

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

i sejmików województw

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. 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.";

2) 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.";

3) 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) 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, Nr 34, poz.
242 i Nr 146, poz. 1055.



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:

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

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

   (miejscowość, data)                                                       (podpis)".

Art. 2.

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



U Z A S A D N I E N I E

Projekt ustawy zapewnia uzgodnienie systemowe norm ustawy - Ordynacja

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z ustawą o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych

dokumentów, wobec uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy o ujawnieniu pracy lub

służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób

pełniących funkcje publiczne.

W myśl projektu w przypadku zgłoszenia w wyborach samorządowych 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.

Przedmiot projektowanej ustawy pozostaje poza obszarem regulacji prawa Unii

Europejskiej.

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

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

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


