
 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Druk nr 4426 
VI kadencja 

 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI NADZWYCZAJNEJ 

DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW 
USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO 

 
 
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

wyborczy oraz zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Kodeks wyborczy ( druk nr 4227 ) 

 
 
Sejm na 94. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2011 r. – na podstawie art. 39 ust. 2 

regulaminu Sejmu – skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego – w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w 
dniach 28 czerwca i 13 lipca 2011 r.  

 
Wnosi: 
 
 
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
Warszawa, dnia 13 lipca 2011 r. 
 
 
 
    Sprawozdawca                                                             Przewodniczący Komisji 
 
/-/ Eugeniusz Kłopotek                                                    /-/    Waldy Dzikowski 
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Projekt  
 

 

 

USTAWA  

z dnia……………………2011 r.  

 

o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy  

oraz niektórych innych ustaw1) 

 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, 
poz. 112 oraz Nr 26, poz. 134) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 383: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 
2, 3, 5 i 7, stwierdza rada w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od wy-
stąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.”, 

 

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 
pkt 1, 4 i 6, stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia, w 
ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postano-
wienie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.”, 

c) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, usta-

wę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym.  
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„§ 4a. Postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu rad-
nego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewo-
dzie oraz przewodniczącemu rady.”; 

2) w art. 384 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Od uchwały rady i postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu 
mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w art. 383 § 1 pkt 2-5 i 7, za-
interesowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 
dni od dnia doręczenia uchwały albo postanowienia. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.”; 

3) w art. 386 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wybory uzupełniające, o których mowa w art. 385 § 1, przeprowadza się 
na zasadach i w trybie przepisów kodeksu w ciągu 3 miesięcy od daty 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem art. 388 § 1 i 2.”; 

4) w art. 387 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w 
okręgu wyborczym dla wyboru rady w mieście na prawach powiatu oraz 
mandatu radnego powiatu lub województwa komisarz wyborczy postanawia 
o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach 
uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralno-
ści. Przy równej liczbie głosów stosuje się odpowiednio art. 233. Przepisy  
art. 383 § 2a zdanie drugie oraz art. 386 § 1 i 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz 
kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 
Oświadczenie to powinno być zgłoszone komisarzowi wyborczemu na pi-
śmie w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu 
mandacie.”; 

5) w art. 388 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli uchwała rady albo postanowienie komisarza wyborczego o wyga-
śnięciu mandatu radnego zostały zaskarżone do sądu administracyjnego, po-
stępowania, o którym mowa w art. 385 § 1, nie wszczyna się do czasu 
uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skar-
gę.”; 

6) w art. 474 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Jeżeli uchwała rady albo postanowienie komisarza wyborczego o wyga-
śnięciu mandatu wójta zostały zaskarżone do sądu administracyjnego, wy-
bory przedterminowe wójta zarządza się i przeprowadza w ciągu 60 dni od 
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dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego 
skargę.”; 

7) w art. 492: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Wygaśnięcie mandatu z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 4 i 
5, stwierdza rada gminy, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od 
dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem 
uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić wójtowi złożenie 
wyjaśnień.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Wygaśnięcie mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 
3, 6 i 7, stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia, w ter-
minie 14 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Posta-
nowienie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.”, 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyn, o których mowa 
w § 1 pkt 1, 2, 4 i 5, przewodniczący rady gminy niezwłocznie przesyła 
wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.”, 

d) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu wójta 
z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 3, 6 i 7 doręcza się niezwłocznie 
zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz przewodniczącemu rady 
gminy.”; 

8) w art. 493 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Od uchwały rady gminy albo postanowienia komisarza wyborczego o wy-
gaśnięciu mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w art. 492 § 1 pkt 1-6, 
zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w termi-
nie 7 dni od dnia doręczenia uchwały albo postanowienia. Skargę wnosi się 
za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.”.  

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591, z późn. zm.2)) w art. 98a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
                                                 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
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„1. Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepi-
sów art. 383 § 2 i 6 oraz art. 492 § 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 24b 
ust. 6 oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pu-
bliczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radne-
go, wygaśnięcia mandatu wójta, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania 
umowy o pracę z zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, 
kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i osobą zarządzającą lub 
członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną, nie podejmuje 
uchwały, nie odwołuje ze stanowiska lub nie rozwiązuje umowy o pracę, 
wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 
30 dni.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.3)) w art. 86a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiązkowi wynikającemu z 
przepisów art. 383 § 2 i 6 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 7, oraz art. 5 
ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakre-
sie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania ze 
stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu woje-
wództwa, sekretarzem województwa, skarbnikiem województwa, kierowni-
kiem wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej i osobą zarzą-
dzającą lub członkiem organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, 
nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje 
umowy o pracę, wojewoda wzywa organ województwa do podjęcia uchwa-
ły w terminie 30 dni.”. 

                                                                                                                                          

172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679.  

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 
2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113. 



Liczba stron : 5   Data :  2011-07-14   Nazwa pliku : 1440-2.NK.DOC  5 

 

 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592, z późn. zm.4)) w art. 85a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z prze-
pisów art. 383 § 2 i 6 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 ust. 
2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie 
dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania ze sta-
nowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu powiatu, se-
kretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki organiza-
cyjnej powiatu i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego 
powiatową osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowi-
ska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ powiatu 
do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.”. 

 

Art. 5. 

Przepisy ustaw zmienianych w art. 2–4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają 
zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 
i kadencji wójtów następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza ustawa we-
szła w życie. 

 

Art. 6. 

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

 

 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 




