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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja  
 
 
 
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz zmianie niektórych 
innych ustaw. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Teresę Wargocką.  
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Iwona Arent;  (-)   Marek Ast;  (-)   Zbigniew 
Babalski;  (-)   Piotr Babinetz;  (-)   Dariusz Bąk;  (-)   Andrzej Bętkowski; 
 (-)   Mariusz Błaszczak;  (-)   Piotr Cybulski;  (-)   Tadeusz Cymański; 
 (-)   Witold Czarnecki;  (-)   Edward Czesak;  (-)   Andrzej Ćwierz;  (-)   Zbigniew 
Dolata;  (-)   Marzenna Drab;  (-)   Jan Dziedziczak;  (-)   Jacek Falfus; 
 (-)   Zbigniew Girzyński;  (-)   Mieczysław Golba;  (-)   Marian Tomasz Goliński; 
 (-)   Kazimierz Gołojuch;  (-)   Artur Górski;  (-)   Tomasz Górski;  (-)   Krystyna 
Grabicka;  (-)   Czesław Hoc;  (-)   Dawid Jackiewicz;  (-)   Jarosław Jagiełło; 
 (-)   Grzegorz Janik;  (-)   Krzysztof Jurgiel;  (-)   Dariusz Kaczanowski; 
 (-)   Beata Kempa;  (-)   Izabela Kloc;  (-)   Sławomir Kłosowski;  (-)   Bogusław 
Kowalski;  (-)   Zbigniew Kozak;  (-)   Leonard Krasulski;  (-)   Marek Kwitek; 
 (-)   Tomasz Latos;  (-)   Krzysztof Lipiec;  (-)   Adam Lipiński;  (-)   Marek 
Łatas;  (-)   Krzysztof Maciejewski;  (-)   Antoni Macierewicz;  (-)   Ewa Malik; 
 (-)   Gabriela Masłowska;  (-)   Mirosława Masłowska;  (-)   Marek Matuszewski; 



 (-)   Kazimierz Matuszny;  (-)   Maria Nowak;  (-)   Stanisław Ożóg;  (-)   Anna 
Paluch;  (-)   Stanisław Pięta;  (-)   Jacek Pilch;  (-)   Krzysztof Popiołek; 
 (-)   Elżbieta Rafalska;  (-)   Jan Religa;  (-)   Józef Rojek;  (-)   Nelli Rokita-
Arnold;  (-)   Dariusz Seliga;  (-)   Anna Sobecka;  (-)   Krzysztof Sońta;  (-)   Piotr 
Stanke;  (-)   Stanisław Szwed;  (-)   Robert Telus;  (-)   Ryszard Terlecki; 
 (-)   Andrzej Walkowiak;  (-)   Teresa Wargocka;  (-)   Zbigniew Wassermann; 
 (-)   Michał Wojtkiewicz;  (-)   Tadeusz Woźniak;  (-)   Waldemar Wrona; 
 (-)   Sławomir Zawiślak;  (-)   Łukasz Zbonikowski;  (-)   Jarosław Zieliński; 
 (-)   Maria Zuba;  (-)   Jarosław Żaczek. 



projekt 
Ustawa 

z dnia…………2009 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym  

oraz zmianie niektórych innych ustaw  

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 

1591 z poźn. zm.) w art. 20 po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 

„2d. W przypadku jednoczesnego odwołania lub rezygnacji przewodniczącego  

i wiceprzewodniczących, w celu wybrania nowych władz rady gminy, posiedzenie 

rady gminy zwołuje odpowiedni wojewoda.”.  

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 

poz. 1592 z poźn. zm.) w art. 15 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W przypadku jednoczesnego odwołania lub rezygnacji przewodniczącego  

i wiceprzewodniczących, w celu wybrania nowych władz rady gminy, posiedzenie 

rady gminy zwołuje odpowiedni wojewoda.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 

poz. 1590 z poźn. zm.) w art. 21 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W przypadku jednoczesnego odwołania lub rezygnacji przewodniczącego  

i wiceprzewodniczących, w celu wybrania nowych władz rady gminy, posiedzenie 

rady gminy zwołuje odpowiedni wojewoda.”. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 



UZASADNIENIE 

 

 Projekt ustawy wypełnia istniejącą lukę prawną w przepisach ustaw o 

samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim polegającą na braku wskazania 

właściwego organu odpowiedzialnego za zwołanie posiedzenie rady gminy, powiatu 

lub sejmiku wojewódzkiego w przypadku jednoczesnego odwołania lub rezygnacji 

przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Brak takiego organu w obecnym 

ustawodawstwie może rodzić bardzo niewłaściwe sytuacje, w których rada gminy, 

powiatu czy sejmik wojewódzki nie mogą funkcjonować.  

 Taki stan rzeczy ma miejsce w gminie Parysów. W radzie gminy 

przewodniczący i jego zastępca złożyli rezygnację z pełnionej funkcji w dniu 30 

grudnia 2007 r., po czym sesja nadzwyczajna została oficjalnie zamknięta. Rada nie 

podjęła uchwały przyjmującej tę rezygnację, w związku z czym zgodnie z art. 19 ust. 5 

o samorządzie gminnym przyjmuje się, że do dnia 31 stycznia 2008 r. powinni oni 

wykonywać swoje obowiązki (m.in. zwoływać sesję). Od momentu złożenia 

rezygnacji zarówno przewodniczący, jak i jego zastępca nie uwzględniają wniosków o 

zwołanie sesji nadzwyczajnej składanych zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o 

samorządzie gminnym, nie ma również zwoływanych sesji w tzw. normalnym trybie, 

gdyż radni ci twierdzą, iż nie wykonują już swoich funkcji. Tym samym nie ma osoby 

uprawnionej do zwołania sesji, aby wybrać nowego przewodniczącego i jego zastępcę.  

 Niniejszy projekt ustawy wychodzi naprzeciw tego typu sytuacjom i dzięki 

przejrzystości proponowanego rozwiązania pozwoli na jasne i szybkie rozwiązywanie 

również podobnych do wskazanej sytuacji.  

 Projekt ustawy nie pociąga za sobą żadnych obciążeń dla budżetu państwa ani 

dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Skutki społeczno-gospodarcze 

należy ocenić jako pozytywne. 

 Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 



Warszawa, 12 marca 2008 r. 
 
BAS-WAL-491/09 
 

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Teresa 
Wargocka)  

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., 
Nr 23, poz. 398 ze zm.) sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zmierza do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze 
zmianami), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze 
zmianami). Projektowana zmiana wszystkich wymienionych ustaw dotyczy 
sytuacji, w której jednocześnie zostaną odwołani lub złożą rezygnację 
przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy (i odpowiednio rady powiatu 
lub sejmiku województwa). W takiej sytuacji projektodawcy proponują by  
w celu wyboru nowych władz rady gminy (rady powiatu lub sejmiku 
województwa) posiedzenie zwoływał odpowiedni wojewoda.  

Zgodnie z art. 4 projektu ustawy, ustawa wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Materia, której dotyczy projekt pozostaje poza zakresem regulacji prawa 

Unii Europejskiej. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 
Projekt nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
 
 



4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz zmianie niektórych innych ustaw nie jest objęty zakresem prawa Unii 
Europejskiej.  

 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 
Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, samorząd terytorialny 
 
 



Warszawa, 12 marca 2009 r. 
BAS-WAL-492/09 
 

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia 

w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy  
o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Teresa Wargocka)  
 jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Projekt ustawy zmierza do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze 
zmianami), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze 
zmianami). Projektowana zmiana wszystkich wymienionych ustaw dotyczy 
sytuacji, w której jednocześnie zostaną odwołani lub złożą rezygnację 
przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy (i odpowiednio rady powiatu 
lub sejmiku województwa). W takiej sytuacji projektodawcy proponują by  
w celu wyboru nowych władz rady gminy (rady powiatu lub sejmiku 
województwa) posiedzenie zwoływał odpowiedni wojewoda.  

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 
Europejskiej. 
 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych  

 
 
Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, samorząd terytorialny 



Zwi4zekW

zwl07I4t47t09

Warszawa, 06 kwietnia 2009 r.

Szanowny Pan
Lech Czapla
Zastępca Szefa
Kancelarii Sejmu

eWództw litejPolskiel

/,1
t/zaz,o,* //,"Ą t/u/,ł,,,

W odpowiedzi na pismo z dnia}l marca 2009 roku, w
sprawie przedłożenia opinii nt. poselskich pĄektów ustaw:

. o zmianie ustawŻ- o samorzqdzie Pminnvm araz zmianie
nieldórych innych ustaw,

. o obrocie i reklamie środków zawierających substancje
p syc ho tr op ow e i o durz aj ą c e,

- o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych,

w załączeniupprze1mie przesyłamy opinie otrzymane z
województw: małopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe województwa nie
lvniosĘuwag do proponowanych zapisów ustawy.

76źa1i /?riou-/tą



Kraków.dn.2.Ll4'2009 r.

Uwagi Województwa Małopolskiego do poselskich projektórr ustaw;
- o unianie us,aw o sd,no,zqtlzle g,rtnnym ornz zmirnie nieWórych innych ustaw,

.o obrocźe i reklnmże śroi]łów zav,ierajqcych substancje psychotropo|Ue i odufzająr:e,

- o iadaniach publicul:ch w ilziedzinie wtug medialnlch.

1. Projekt ustevły ''o obrocie i rekllnie środków zawierających substancje
psychotropowe i odurzrjqcet.

Przedłofony do zaopiniowaaia projekt oraz załączone ufasadnienir nie mogą byó
zaakceprowane. Nalefy zaznaczyć, if mateńa zAwarta w projekcie nie pov.inna być
regulowana odrębnym aktem prawnym, gdyż uydaje się niecelowe tworzenie kolejne;
odrębnej gałęzi prawa. Zmiany Powinny być dokonane w aktfch juz istniejqcycĘ
m.in. w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Takie ujęcie tematu nalezy więc uzrac za
błędne, Trudno też zaakceptować zlecenie realizacji tego zadania samorz4dowi wojewódawa
NaleĄ rozwafyć możliwość zrniay poprzez przekazarlla rcalizacji przedmiotowego zadania
do terenowej administracji rządowej, ponieważ posiada ona odpoviedni instrunent jego
wykonania.

Poniżej przedstawiamv uwagi szczegółowe do przedniotowegg proięktu ustarł'v:

l ) Zgodnl'e z zasadami poprawnej legislacji, rytuł aktu p.awn€go nie może wprowadzać
v bład. natomiast . jak wynika z treści opiniowanego akh] . powińien on uwzględniać
rówtl:'eŻ zakaz reklamy' ,,RekJama'' ma zzmryczaj na celu skłonienie do nabycia Jub
korzystania z okeślonych towarów czy usfug, popierarria określonych spraw 1ub idei'
Natomiast projekt ustawy w1powiada się wytącznie w zaklesie zakazu reklamy taldch
środków, poświęcając mu tylkojeden artykuł; stąd należntoby albo znienić tyfuł omawianego
alau a]bo tef do treści Ętufu dopisać ,,o zakazie reklamy''.

2) Pęedmiot projekfu ustawy jest okeślony nieprecyz.vjnie. W art. I projekru wskazany
został zakles oraz cel projektowanej ust8wy. z zakresu regulowanego projektu została
ąvłączona reklamą natomiast projekt reguluje ró$-Tież w art' 21 z*az rekiam-v i promocji
W art. ] ust. 3 pkt 3 wskazano, iż celem ustauy jest zakaz rek|amy środków, o lctórych rnov'a
w ust. 1' Z literalnego brzmienia przyloczone1o ustępu nie wynika jednak, o jakie środkr
chodzi, co tak naprawdę projeltodawca uaa;e za ueywki czy też jak wygląda definicja
używki ' Jeieli dopiero wy,kaz uźywek ma być ogłoszony Przez ministla zdrou,ia- zgodnie
z art' 3 ust' l' to powima byó dokladnie dookreślona forma' w jakiej taka lista będzie
ogłaszana oraz naleŻałoby dokładnie wskazć zakres delegacji dla ministra (w tym
częs1otliwość ogłaszania takiej tisty' wyq/cae co do reści aktu _ tj- co będzie decydow.ało
o tym. fe dana substancja zastanie zakwalifikowana jako uĄ''vlka). Naleiy wskazać.



if defirucją samą w sobie n-ie jest lrykaz zalcazanych uzywek. Problemu nie rozlviązuje art. 2
projekfu \ł' zw' z 8rt. 1 ust,1 .

Proponuje się anianę teści art, l rxl l w branrjeniu: ,,U.rtąu,ą olo,eśla :asa,,ly
prl.rtępov,ania :e środlcami zau'ierajqcy,łni subslancje psychoataywne nieu.ymteniol,łe
\'y usta14'ie o przet:iwdziałaniu narkomanii, oraz w ustawie o wychov,aniu u, |rze:v1śCi
i pr:eciu,dzialaniu ąlkoholizmowi, zdefiniowane w niniejszej ustau,ie jako u:7ltki..

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jest kompleksową reguiacja prau,rr4.
dotyczy bowiem wszelkich - praktycznie rzecz bioląc. zagadnień zrłiązarrych z praqnyml
uJegulowaniami dotyczącymi środkÓw odurzających, substancji psychotrtlpouych
i prekursorów oraz przeciwdziałania ufywaniu tych substancji do celów innych niż .ó.]y.^.
i naukowe.

Mając na uwadze wskaearre rastzeżerua, akualnie obowiązu.|aca usuwa
o przeciwdziaianiu narkomanii określa środek oduzający jako każd4 substalcję pochodzerria
naturalnego albo syntetycznego:
1) dzialającą na ośtodkowy układ nerwowy;
2) zarnieszczoną w zalącniku nr 1 do ustawy.
obie te przesłanki rnuszą byó pruy tym spehione łącanie'

o ile jednalr z medycanego pu.oktu widzenia za.]iczenie alkoholu do środków
odurzajqcych ze względu na kyteńum skutku w postaci odurzenia nie w1tvofuje ujemaych
następstw' o tyle na płaszczy&rie prawnej łączenie tych środków nalezy uznac za chybione.
Problematyka dotycząca uźywalia alkoholu na gruncie prawnym jest bowiem dość lłyraŹnie
*yodrębniona. stąd też, mieszcfqc się w granicach dopuszczalnej konwencji. moŻna w r}.:n
miejscu przyj4ó medyczne znaczenie pojęcia ,,środek odurzający'', rtyłączając jednocześnic
alkohol spoza jego za}resu (patrz w: K' Łucarz, A' Muszyttska, [Jslawa o przeciv,d:iałaniu
narl<nmanii. Komentarz, Ofiqna, 2008).

Przepisy ustawy o substalrcjach i pręaratach chernicznych normują warurrki. zakazy
lub ograniczeda produkcji, wprowadzarria do obrofu lub stosowania substancji i preparatów
chemicmych. w celu ocbrony przcd sztodliwym }Ętywem tych substancji i preparatów na
zdrowie człowieka ]ub na środowisko (art. 1 ust. 1 ustawy o substancjach ipreparatach
chernicznych).
łPonadto sama nazwa projektu ust8wy jest sprzeczna z Wegulowarriami zawartymi w ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii.

3) W zakresie regulacji projektu ustawy art. lr ust.2 wskazuje w pl<t. 1 .jakiego rodzaj,
środki są dopu.tzczone do obrotu', - niestety, ale . jak wynika z jego treści. nie wskazuje.
jakie są to środki' Projekt nie olreśla równiez, jak ma być prowadzone postępowarlie
w sprawie naruszenia przepisów przedmiotowego projekn4 a czytafiy w ań. l ust.2 pkt 3b.
fe stanowi to równief zakfes regulacji tego projektu.

Proponuje się dodać zapis w ań' l - ust' 4 w brzrnieniu:
,,Ustau,a nie narusza innych ustaw y, za|qesie dotyczqcym substancji P-rł'choatr:Ąlu'ltycł,,
a w szc;egóIności ''
l) ustavy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkonanii @z U' : 2005 r. Nr ]79,
poz' I165 z późn zm')
2) ustov,a z dnia 26 płidziernika 1982 r o wychowaniu w trzeźy,ości i prztlciu,d:iałaniu
alkohotizmowi (Dz U. z 2007 r. Nr 70, poz. a73 z póśn. :m,),



3) ustąwy z dnią 6 u,rześnia 2002 roku _ Prau,o fatmaceutyczne (tj.: D:'t]' : 2003r. Nr 45,
poz-271 ze zm.).
4) ustavy z dnia 1l stycrnia 2001 rolu o substancjach i preparatach chenicznych
(tj,: Dz.U. z 2001 r., poz. 84 re zm.). "
- ufasadniając jego wprowadzenie faktem, iż proj ektowarra u$awa Die powinnx być splzeczxa
z innymj ustawarni regrrlującymi pioblematykę substarroji cbemiczrrych lub preparatów'
które mają lub mogą mieć dzialanie psychoakt}.i''''ne. Projelrowana ustawa ma jed1.nie
r''1pehriaó luki w prawie, stanowić alrt komplementamy wobec ustaw wynrienionych w ań. 1
us t .4 .

, Proponuje się:
a' znianę tre ści ań. 3 ust. 3 w brzrnieniu: ,, Minister właściwy do sprau, zrlrol,ia

sporzqdza listę środkow zalł,ierających subs|ancje psychottopołłe i odur:a.iare
podlegające dopuszczeniu do sprzedaży hurtowej i detalicznej, nu zasadac}t
olcreślonych w niniejszej wtawie.,, na: ,, Mini;ter właściv,y do sprrlu, :drol,",itt
sporząd:a listę środków zawierających substancje psychoaldy*anc podlegujące
dopuszczeniu do sprzedaży hurlowej i detalicznej, na ząsadąch olo'eślonych
w niniejszej ustawie. Minister właści*y do sptdw zdrowia załięga opinii Głównego
Inspekora Farmaceutycznego oraz Głównego Inspehora Sanitarne4Ó' ''

- uzasadliając b qm' ii zarówno z ustawy prawo farmaceutyczne, jat i ustav1,
o substancjach chęmicznych wyniką iz organanri wyspecjalizowanymi s4: Główny
Inspek1or Farmaceutycany jak i Główny Inspel1ol sanitamy.

b. oraz dodać do art. 3 ust. 3 w brzrnieniu; ,,Nadzór nad przestrzeganien przepisÓu'
us|aw| oraz Przepisów rozporządzeń, o laórych mowa \, art. ] usl' }, sprau,zl1e
P ańsnl, ow a Insp ekcj a Sanitarna.,,
- analogicmie do tręści ań. 33 ustawy o substancj ach i preparatach cbemicznych.
Państv''owa Iospekcja Sanitama mogłaby kontrolować przestnegarue przepisów
ustawy.

5) Art' 8 ust' 1 projekru określą ze ,,obrót hurtow uż7wkani w laaju ('.')' mo:c b1ć
wydan\, rylko ną Podstuw_ie zed/olenia wydanego przez włąściwego mar's:ałka wojewód:tu,a''
- określenie za:warte w tym przepisie nie jest precyzyjne (zapewne chodzi o,,lęręn
Rzeczypospolitej Pol skiej").

Proponuję się zapis ust. 1 w branieniu: ,,obrót hurtowy uq.rypl.'smi w łłaju moze być
prov,adzony tylko na podstdwie zezwolenia vydanego przez Góv'nego Inspelaora
Farmąceurycznego ' Art. 40 ust, ] ustawy. Prdwo.fąrmaceutyczne |to,,uie się odpowiednio'',

Zgodnie z ań.40 ust. 1 ob'rót hurtouy środkami odurzającymi lub substancj ami
psychotropowymi będącymi produ}1ami lecaniczymi moze byc prowadzony przez
przedsiębiorcę, o którym mowa w ań, 72 ustawy z dnia 6 rltzcśnia 200l roku _ Prawo
farmaceutycme, po llzyskaniu zęzwolęnia GłÓwnego Inspektora Fannaceut}cznęgo.

Proponowana aniana ań' 8 ust. 1 nawiązuje do pov'yższej regulacji. Ponaclto.
malszałek ''r,ojewództwą w prfeciwieństwie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego nio
jest organcm wyspecjalizowanym w zakresie prawa farmaceutycznego i przepisów
o substancjach chEmicznych. Doda*olło naleŹy wyeliminować nicbczpieczeńslwo
niekontro]owanego obrofu uŹywkarni pĘez osoby nie posiadające wiedzy spccj alist-vcznej
w zakresie chemii ogóbej, farmacji czy medycyny.



6) An' ó i art. 7 projektu zavłierają luzrre zapisy, które rnogą być okcślone jako
]'z.adar-lia' ministra właściwego do spraw zdrowią ńinistra wł&ściwego do spraw kuitury
i rlziedzictwa narodowego i irrnych, z których zupełnie nic nie w1rrika. Zgodnie z nimi
mini ster rna zapewnić m.iu' ksaałccnie danej ilpści specjalistów z zakesu dzia]a]ności
profilŃtycznej i leczniczej, aie nie jost doprecyzowani w jaki sposób, w jaticj fbrmie
(uchwalą' roąporządzeniem lub w jakikolwiek inny sposób). Inaczej stonowi art, 5 projektu.
który wprost wsk aa:je' iiz ,,(...) wśród celów wychowania zapewnia w programach nit.i,a,i,
wied:ę o szkodliwości zazywania uzyłek dla jednostki orcz w Ęciu rodzinnym i s1lo|4,,,'^,,.

71 Art. ] l pk 8 w brzmieniu: ,,zgłaszanie właściwemu mar.s:alkoy'i wojeu'ód:ru'a
zdftid'rr rtanu 'faĘcznego i prawnego przedsiębiorcy w stosunku do darylch :awclrtych
w,zezwoleniu w tetminie ]4 dni od dnia powstania zmiany,'proponuie się nadać brańerJiE;
,'zgłas:anie Głównemu Inspe}oorowi FarmaceltyĆmeffi1l zmian stanu 'fakycznego i prauuego
przedsiębiorą'u stosunlał do danych zawartych w zezwoleniu \9 termi4i€ J4 dni od dnia
po\estania tmiany."
.co w},rrika ana]ogicznie - jak w uzasadnięniu do ań. 8.

8) An. 12 ust. l pkt 3 projeku wskazuje, iż' ,,Zezwolenie, o ]aórym ąowa w a'|.8 uŚt. ]'
v,łaściw1, marszałek województwa cofa w prrypadku: (''.) popełnienia przestęp,sf,va v, celu
osiągnięeia korrylści majqtkowej przez osobę odpowiedzialnq za działalno,4ć pr:edsiębiorcy
po'siadajqcego zezwolenie,,. Trudno w}rryodzió z takiego zeFisu, czy chodzi o popehienie
pżeslępstws w zwiqzku z prowadzoną działalnością czy o popełnienie jal<iegoko1wiek innego
pŹeslępstw8 w celu osiągnięcia kofzyści maj4tkowęj'

9) An. l l ust. 5 zawiera sformułowarrie: ,,warunkiem provadzenia t|:iałalno'ści na
podstau,ie zezwoleń, o kórych mowa w art' 9 ust' 1, jest ('..) posiadanie |yrułu prtu'nego do
korzystania ze stącjondft'ego magazynu dostosowanego do przechou'vu,arla llj.rv,eł'; Nie
wiadomo. co projektodawca miał na rnyśli uĄ,rvając określenia ''Ętułu prcn+'ntl rlo
lorzvstania Że s,acjonarnego magatynu,, - nalezy wskazac, że omawiany proj ekt rue zawiera
słowniczka pojęć.

10) Zasadnym jest, w kontekście powyższych propozycji, vłprowadzić w art. 15 zmianę
poprzez skreślenie słÓw ',wól (burmistn, prezydent miasta),, i za.sqpienie ich słowami
,, Głóy,ry, Inspelaor FarmaceuĘcztty. ,'. bowian - zgodnie z an, 41 ust.l ustavy Prawo
fannaceutyczne. obrót detalicaly środkami odurzającymi, substancjami psychotropow1mtt
i prekursorarni, będącymi produktarni lecmiczymi, prowadzą apteki i pmkty apteczl,.,
zapewniaj1c odpowiednie warunki ich pĘechow}waniB uniemożlińającc dostep osób
nieupramionych do tych środków i substancji. Proponowana zmiana nau'iqzuje do pouryzszej
legulacji. (Patrz również uzasadnienje do zmianv art' 8,)

.l ll W celu zapewnienia spójności z pozostałymi przepisami praua proponujc się zmia.re
brzmienia afi. 16 ust, I i 2 :
,' ] . Ił celu pozys|cania dodatkowych środkou' na firansowanie ządań olą,eśIonvch ll, urt' 4 '
Głóu,na Inspekcja FarmaceuĘczna pobiera opłatę za korzystanie z :ezv,oleń na sprzetliŁ
uzl'V)ek



2. oplatę, o której mowa'w ust. ], wnosi się na rachun'ek G.łównej Inspekcji Fatmace ut},ctnq,
przed ulydaniem zeałolenia, i9 wysokości:
}) 2l00 il . dla przedsiębiorcy mającego o|lzymąć zealtolenie po ruz pierws;y,
2) '2,7% wartości sprzedaĘ osiqgniętej w os|a|nim roku kalendarzowym dla pr:et!;iębiorc'v,
który po raz kolejny ubiega się o zer,l,olenie nd detalicfną sprzedąż uż}.|,,,ek,

|f) 1N aft. 21 ust. 2 nie dookeślono prz€'pisów kamych, la podstrrwie których jest
prowadzone postępowanie kame. Nalezy na końcu zdania upisaó właścirły ak oraz mie.jsce
jego publikacji.

13) Uzasadnienie do projektu ustawy nio zawiera oceny sku&ów regulacji' rrud.rro więc
wnioskować, oceniać i r.leryfikować prognozowafie kosńy nałoŹonego na samorządy zadania'

2' Projekt ustawy ''o zmiauie urtlwy o samorządzie gminnyn oraz zmignie niektórych
innych ustaw",

Przedłożony do zaopiniowania projeh zawiera biąd technicany. Ponięwaf w 'astawic

o samorządzie powiatowym i usuwie o sanrorzqdzie województwa projektodawca uzywa
sformułowania ,'rada gminy,, zamiu| ,,rada powiaru ,,w ustawie o samofząduie powiatowyrn
oraz ,,rada gminy,, zamiest ,,sejmik woj*lódzfiło '' w ustawie o samorzqdzie wojewódzrrva.

Ponadto w afi, |,2 onz 3 słowo ,,posiedzenie,, zastqpione powinno zoslać pftcz.
7-WOt,,sesje".

Nadto, zawarte w teści r'ząserłnig1i6 stwierdzenie, iz: ,,Ninieiszy projekt us|dwĄ)
(...) pozu,oli na jasne i szybkie rozwiqzwdnie również podobnych do l,sknzanej sytuacji,', .
nle znajduje odzwierciedlenia w teści alctu normaĘlwego' Brak bowiem rł1rażrego
wskazania terminu, w ciągu ktÓrego wojervoda bytby zobowiązany do zwołania sesji olganów
stanowiących *jednostek samorządu terytorialtrsgo.

Ustawa nię wskazuje też osoby, która bĘdzie przeY/odniczyć zwołanej przez
wojewodę sesji (wydaje się, że mógłby to byó radny najŚtafszy wiekiem . analogicznre jak
w przypadk.u pienłszej sesji).

Poza tym \1a!ę4 z^a)aczJć, iż prawo do zwołania posiedzenia wrv. organów celem
rryboru ich władz wojewoda powinien mieć wyłącznie w prz1padku, gdy wy,bór nou-vch
włade nie nastąpił na sesji zwo|anej prz.ez dotychczasowego
przewodniczącego / w,iceprzewodniczącego przłd złożeniem rezygnacji.

Anąliza uzasadnieńa do projektu przedmiotowej ustawy pozostawia wątpliwości
dotycz4ce wyboru wojewody jako organu kompelentnego do zwoływania sasjl
w przl,padkach wskazanych w projekcie.

odrębną kwestią jest tównieŹ rozważenie, czy na gruncie al<tua]nie obowiqzująccj
ustawy o wojewodzie i administacji rządowej w wojewÓdztwie istnieje podstawa prarłna dla
powierzenia obowiĘzku zv''ołpvania posiedzenia olgairu samolzadu wojewódzr."va
wojowodzie.

3. Projekt ustawy,,o zrdenigch publicznych w &icdzinie ustug medial-uych" - nie wnosi
3ię uwag.
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Ek by bef spr.eczności z z8sdgml s,robor'y dzjsbln&i gospodarcfej, reglamentow3Ć. wprol.łts(Łac
ogĘnicfenł8 i konEok',vaÓ diól detal|czny i hurta{y r,źy*ek. Wańą podkregenia jest tu proceduIa'
fEczerpflięła wPros|' bo PŹocbf sPł8!/vdz8i€|€ 3Ę. ł ustawy o wJ€howahiu w trzażY/ości i przeciwdziabi.liu
altoho|tzmorvi pobiffinia o@ty ra wyda|/anio zealw|en.B na indywiduałną ' hurtouą sprzdaż uz}^.tłe|..
ffibi|izade gospodarEfe dotykaiąca pr:edsĘbiorców obncajągy$t' napdami alkoholou,yml do 18% rńofe

FErspektyw|ęznio uszcfuplE docbdy samof.ądÓw. len h|PotetyĆzny 2Źst-zyt( Rnansowy PłFący
do jednosĘk 6amorząd! ErytDrbbego od jedn6tex i osób Óęgldl dystrybuowaĆ ufywki i t(eralne
|Ekafanb \y usEl.yie .rch 

Prłeanaąenh, */ykor.Fty$ans bę&b n8 finansovBnie zadań okraślonych
w Wojałł/ódzkict| i Gminnyci PrĘrarpc}' Pracjt.t@atsnia t'l€rko.nańit, ktor€ b 23 swój ca| mają

Promort/anie zdrowEgo ł świdgnggo stytu tyc{l. fasatlnyrn jrrdnak tYydaje się doprecrzowanie w usBwie
konigcżno{ci rłpbania do rtoicvi{dzkclr i gminnyctt pfogr8mói przÓciv&iałanla uza|Baisniom' zadań
z zĄktfF;u edukacii społ€ noj, prB1.'6nqi, profilaĘki o.{E eweniJe|n€go |€czenis l rehabilitacii osób
i icn ro&in dotkniętych szkodliwym Ctfiałaniem uŁ:yT€k, kt5.e b winy ztobiegac definlegEcji gpołeczn€J

Kluczovle jadnak dE uśtswy wydaje się wprołatEenie pŹez min61ra wiBścjwą)o do sp|-aw ?dro*t.a
jei akhJ u4d(onewczego ra,vieojp"go Poięcie saz u5|(t.jdn{8ną cźę8to listę zdeńniowenich środkÓ./
i suffinqi uzniManyń z^ |ny,iki. Przy wydawanlu zez\,Ólen n8 hu'tyrĘ spcfedaf uf}rłer
ibieżąc€j kontrołi tych podmlotów wym8gsr|g Ędą specie|ne prDcedury i wysokospeqa|islyczna wiedfa
konbollłląc}ch' datece wybi't3hca' poaa wiedzę p@u.abjąpą dokorrać kontrott pod kąem lormsioo -

Pr'wnym pfowadzonej dri&hości gospodarczsi fuk ,€ zat6m Fł wyposa2enie rnarszałka u, specjatne
nerzędzia do sPrawo\Bńia vńaścjv'ogo nadzofu itonboli'

Projekt unau/T tł czędd ok'Bślslą9ej młisca ; ncrmy spaedĄ użyt/yBk, rod'a-ie opakouł8ń.
a bkf e iń promocję i rekl8.Ę '€st cz},tehy. J8no sbfmułd/arry i nie nilsie za sobą żednycń niedornÓwi€ń.
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