
Druk nr 209 
SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
 

V kadencja 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI 
REGIONALNEJ  

 

o zgłoszonych poprawkach do poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o 
samorządzie gminnym oraz ustawy – 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (druki nr 171 
i 171-A).  
 

Sejm na 6. posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2005 r. - zgodnie z art. 51 pkt 2 regulaminu 

Sejmu – przystąpił do drugiego czytania projektu zawartego w drukach nr 171 i 171-A bez 

odsyłania go do komisji. Wobec zgłoszenia w drugim czytaniu poprawek Sejm skierował je 

do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w celu rozpatrzenia.  

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu zgłoszonych 

poprawek na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2005 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia 

przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że poprawki zawarte w sprawozdaniu nie są 

objęte zakresem prawa Unii Europejskiej 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki:  
 

 
1) art. 1 skreślić; 
 - Klub Parlamentarny SLD      - odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 1 będzie zmiana tytułu ustawy. 



 
2) po art. ... dodać art. ... w brzmieniu: 

„Art. ... W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu: 

„Art. 97a. 1. Osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, o której mowa 
w art. 96 ust. 2 oraz powołana na komisarza rządowego na podstawie 
art. 97, a także w art. 3 w ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o 
bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta jest 
wyłaniana w drodze otwartego postępowania konkursowego przez 
komisję wyznaczoną przez Szefa Służby Cywilnej. 

2. Przebieg konkursu podlega obserwacji ze strony Rady Służby 
Cywilnej.”.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - odrzucić 
 
3) art. 2 skreślić; 
 - Klub Parlamentarny SLD      - odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 3 będzie zmiana tytułu ustawy. 
 

4) po art. ... dodać art. ... w brzmieniu: 
„Art. ... W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w art. 
3 w ust. 3 po wyrazie „gminie” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
wyrazy „a także być osobą wyznaczoną lub ustanowioną przez Prezesa Rady 
Ministrów do pełnienia funkcji wójta.”.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 4 będzie zmiana tytułu ustawy. 
 

5) po art. .... dodać art. ... w brzmieniu: 
„Art. ... W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w art. 
26 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Wygaśnięcie mandatu wójta w przypadku wyboru na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej następuje w terminie 14 dni od dnia podania 
przez Państwową Komisję Wyborczą do wiadomości publicznej wyników 
głosowania i wyniku wyborów.”.”; 

 - Klub Parlamentarny PO      - odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 5 będzie zmiana tytułu ustawy. 
 

6) art. 2a skreślić; 
 - Klub Parlamentarny SLD      - odrzucić 
 
 



7) art. 3 nadać brzmienie: 
„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma 

zastosowanie do kadencji następującej po kadencji w czasie której weszła w 
życie.”; 

 - Klub Parlamentarny PO      - odrzucić 
 
8) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 
 - Klub Parlamentarny SLD      - odrzucić 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 28 grudnia 2005 r. 
 
 
 
 
 
              Sprawozdawca                                              Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 
 
              /-/ Adam Puza                                                           /-/  Dawid  Jackiewicz 
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