
Warszawa, dnia 4 stycznia 2010 r.

Opinia

o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie

województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

(druk nr 736)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa zmienia:

1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591, z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1590, z późn. zm.), oraz

3) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1592, z późn. zm.).

Celem ustawy jest wprowadzenie trybu zwoływania posiedzeń organów stanowiących

jednostek samorządu terytorialnego w przypadku odwołania przewodniczącego i wszystkich

wiceprzewodniczących albo przyjęcia ich rezygnacji i nie dokonania wyboru w ich miejsce

osób do pełnienia tych funkcji. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tylko

przewodniczący lub wiceprzewodniczący mogą zwołać posiedzenie właściwej rady lub

sejmiku województwa, a w razie ich braku organ stanowiący traci możliwość działania.

Aby temu przeciwdziałać ustawa zakłada, że w terminie 30 dni od dnia przyjęcia

rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję odpowiedniej rady lub sejmiku województwa

zwołuje wojewoda w celu wyboru przewodniczącego.

Ustawa zakłada, że sesję do czasu wyboru przewodniczącego będzie prowadził

najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.

Zgodnie z zawartym w art. 4 przepisem przejściowym, w stosunku do istniejących w

dniu wejścia wżycie ustawy stanów faktycznych wojewoda zwołuje sesję odpowiedniej rady

lub sejmiku województwa w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. Projekt ustawy

był przedłożeniem poselskim. Projekt ten był przedmiotem prac Komisja Samorządu

Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W trakcie prac w Sejmie wprowadzono poprawki

ustalające terminy zwołania sesji oraz wskazujące osobę przewodniczącą sesji zwołanej w ten

sposób.

III. Uwagi szczegółowe

W art. 4  w ust. 2 zawarto przepis nakazujący aby sesję organu stanowiącego

jednostki samorządu terytorialnego, w której do dnia wejścia w życie ustawy odwołano

przewodniczącego i wiceprzewodniczących albo przyjęto ich rezygnację i nie dokonano w ich

miejsce wyboru osób do pełnienia tych funkcji, do czasu wyboru przewodniczącego

prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie

sesji. Jest to zbędne powtórzenie norm prawnych dodawanych do ustaw nowelizowanych

opiniowaną ustawą.

Dlatego uzasadnionym jest wprowadzenie następującej poprawki:

- w art. 4 skreśla się ust. 2.
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