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Dodatkowe uwagi legislacyjne do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

1) w art. 1 w pkt 3, w art. 29 w pkt 3 wyraz "wyborcy" należy zastąpić wyrazem

"wyborcom", przez co uzyska się jednolite stosowanie w przepisie liczby mnogiej;

konsekwentnie należy wprowadzić tę zmianę w całym projekcie;

2) w art. 1 w pkt 4, w art. 39a proponuję rozważenie dodania ust. 3 w brzmieniu:

"3. Czynności związane z zawiadamianiem wyborców, o którym mowa w ust. 1, są

zadaniem zleconym gminie.";

Zgodnie z art. 8 ustawy o samorządzie gminnym ustawy mogą nakładać na gminę

obowiązek wykonywania zadań zleconych także z zakresu organizacji przygotowań i

przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Gmina otrzymuje wówczas

środki finansowe na ich wykonanie. Dodanie proponowanego przepisu w tej, i w

pozostałych zmienianych ustawach, zapewniłoby finansowanie z budżetu państwa

imiennego zawiadamiania wyborców o wyborach, z którym to zadaniem wiąże się główny

koszt uchwalenia projektowanej ustawy.

3) w art. 1 w pkt 6, w art. 60d proponuję nadanie następującego brzmienia ust. 5 i 6:

"5. Pełnomocnictwo jest udzielane przez wyborcę w jego miejscu zamieszkania,

wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Pełnomocnictwo może być udzielone przez wyborcę na obszarze gminy poza jego

miejscem zamieszkania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku, o którym mowa w

ust. 2.";

Takie brzmienie wprowadziłoby rozróżnienie pomiędzy sporządzeniem aktu

pełnomocnictwa, które odbywa się, jak wskazuje art. 60f ust. 1, w urzędzie gminy, oraz

udzieleniem, czyli podpisaniem pełnomocnictwa przez wyborcę – co następuje w jego

miejscu zamieszkania.

Konsekwentnie należałoby wprowadzić tę zmianę w całym projekcie.
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4) proponuję uzupełnienie brzmienia art. 60g ust. 1a, sugerowanego w pkt 10 "uwag

legislacyjnych" do projektu o wyraz "przedkłada" przed wyrazami "akt pełnomocnictwa".

Nie wystarczy bowiem, by pełnomocnik okazał akt pełnomocnictwa, który zgodnie z ust.

2 załącza się do spisu wyborców;

5) w odniesieniu do uwag Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zawartych w pkt III i IV

opinii UKIE należy stwierdzić, iż co do ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad

powiatów i sejmików województw, zarzut nie jest uzasadniony – zgodnie z art. 203b tej

ustawy, mającym zastosowanie, tak jak inne przepisy przyznające prawa wyborcze

obywatelom Unii Europejskiej, od następnej kadencji organów samorządu, ilekroć

przepisy tej ustawy wymagają podania numeru PESEL, wymóg ten, w odniesieniu do

obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, może zostać spełniony

również przez podanie numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego

tożsamość.

Analogiczny przepis – art. 172 - zawiera też ustawa – Ordynacja wyborcza do Parlamentu

Europejskiego. Jednak z uwagi na to, iż w art. 109 następuje odesłanie do Ordynacji

wyborczej do Sejmu i do Senatu, w której takiego przepisu nie ma, proponuję następującą

zmianę w art. 5 w pkt 6, w art. 109 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego:

- w art. 5 w pkt 6, art. 109 otrzymuje brzmienie:

1. Do przebiegu głosowania, w tym głosowania przez pełnomocnika, stosuje się

odpowiednio przepisy art. 61-66, art. 69 i  art. 69a – 69h Ordynacji wyborczej do

Sejmu i do Senatu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wniosek, o którym mowa w art. 69c ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do

Senatu, dotyczący obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim,

zamiast numeru ewidencyjnego PESEL tej osoby powinien zawierać numer

paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.".

oprac. Aleksandra Skorupka


