
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 24 lipca 2002 r. Druk nr 176 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 24 lipca 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
przedstawia  Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 i 45.

Ponadto Komisja informuje, że:
– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali

zmiany treści swoich wniosków:
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - wniosku o zmianę

brzmienia art. 1 ustawy (pkt 1 zestawienia wniosków),
- senator Andrzej Spychalski - wniosku o zmianę brzmienia art. 5 ust. 2 ustawy (pkt 45

zestawienia wniosków),
– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:

- senator Apolonia Klepacz:
- wniosek o zmianę brzmienia art. 1 pkt 6 ustawy (pkt 9 zestawienia wniosków),
- wniosek o zmianę brzmienia art. 1 pkt 30 ustawy (pkt 21 zestawienia

wniosków),
- wniosek o zmianę brzmienia art. 4 pkt 5 ustawy (pkt 36 zestawienia wniosków),

- Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej:
- wniosek o dodanie nowego pkt 8a w art. 1 ustawy (pkt 11 zestawienia

wniosków)
- wniosek o zmianę brzmienia art. 5 ust. 2 ustawy (pkt 46 zestawienia

wniosków).

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,

rad powiatów i sejmików województw

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uwaga:

Poprawki nr 1, 8, 10 i 16  należy głosować łącznie.

1) w art. 1 dodaje się pkt ... i ... w brzmieniu:

"....) w art. 66 w ust. 2 po wyrazie "pełnomocnika" dodaje się wyraz

"wyborczego";

...) w art. 71 w ust. 5 po wyrazie "pełnomocnicy" dodaje się wyraz

"wyborczy";";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 2 czyni bezprzedmiotowym   głosowanie poprawki

nr 3 lit. a).

2) w art. 1 w pkt 1:

a) art. 64a otrzymuje brzmienie:

"Art. 64a. 1. Komitety wyborcze mogą być tworzone przez:

1) partie polityczne,

2) stowarzyszenia oraz organizacje społeczne, zwane dalej

"organizacjami",

3) wyborców.

2. Partie polityczne oraz organizacje mogą tworzyć koalicje

wyborcze w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na

radnych.",

b) po art. 64e dodaje się art. 64e1 w brzmieniu:

"Art. 64e1. 1. Partie polityczne i organizacje mogą tworzyć koalicje

wyborcze w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na

radnych.

Poprawka
senatorów:
F. Bachledy-
Księdzularza,
A. Bieli,
M. Janowskiego,
O. Krzyżanowskiej,
A. Kurskiej,
T. Liszcz,
Z. Religi,
J. Sagatowskiej,
J. Szafrańca,
D. Simonides,
A. Wielowieyskiego,
E. Wittbrodta
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2. Czynności wyborcze w imieniu koalicji wyborczej partii

politycznych i organizacji wykonuje koalicyjny komitet

wyborczy partii politycznych i organizacji, utworzony

przez organy partii politycznych i organizacji

upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz.

3. Komitet wyborczy powołuje:

1) pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu

wyborczego partii politycznych i organizacji

uprawnionego do występowania na rzecz i w imieniu

komitetu wyborczego, z zastrzeżeniem art. 82a.

2) pełnomocnika finansowego, o którym mowa w art. 82a.

4. Komitet wyborczy obowiązany jest zawiadomić

Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu

oraz o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na

radnych.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, może być

dokonane w okresie od dnia ogłoszenia rozporządzenia o

zarządzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.

6. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, podaje się

również:

1) nazwę komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy, a

także adres siedziby komitetu i numery ewidencyjne,

pod którymi partie polityczne i organizacje są wpisane

do rejestru,

2) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer

ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

3) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer

ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

7. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) oświadczenia pełnomocników, o których mowa w

ust. 3, o przyjęciu pełnomocnictw,

2) uwierzytelnione odpisy z rejestru organizacji i z

ewidencji partii politycznych,



3

3) wyciągi ze statutów organizacji i partii politycznych

wskazujące organ upoważniony do ich

reprezentowania na zewnątrz,

4) tekst umowy o zawiązaniu koalicji.";

Konsekwencją poprawki nr 2 będą następujące poprawki:

- w art. 1 w pkt 1, w art. 64g w ust. 1 po wyrazach

"art. 64e ust. 4" dodaje się wyrazy ", art. 64e1 ust. 4";

- w art. 1 w pkt 1, w art. 64i po pkt 2 dodaje się pkt 2a

w brzmieniu:

"2a) koalicyjnego komitetu wyborczego partii

politycznych i organizacji ponoszą solidarnie

partie polityczne i organizacje wchodzące w

skład koalicji wyborczej,";

- w art. 1 w pkt 13, w art. 83c w ust. 2 po wyrazach

"koalicyjnemu komitetowi wyborczemu" dodaje się

wyrazy "partii politycznych albo koalicyjnemu

komitetowi wyborczemu partii politycznych i

organizacji";

- w art. 1 w pkt 16 lit. b), w ust. 3 po wyrazie "partia"

dodaje się wyrazy "lub organizacja";

- w art. 1 w pkt 19 lit. b), w ust. 2 po wyrazach

"koalicyjnego komitetu wyborczego partii

politycznych" dodaje się wyrazy "oraz

koalicyjnego komitetu wyborczego partii

politycznych i organizacji";

- w art. 4 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 7 w ust. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

2a) koalicjom partii politycznych, stowarzyszeń i

organizacji społecznych,";
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3) w art. 1 w pkt 1:

a) art. 64a otrzymuje brzmienie:

"Art. 64a. 1. Komitety wyborcze mogą być tworzone przez:

1) partie polityczne,

2) stowarzyszenia oraz organizacje społeczne, zwane

dalej "organizacjami",

3) wyborców.

2. Partie polityczne oraz organizacje mogą tworzyć koalicje

wyborcze w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na

radnych.",

b) dodaje się art. 64e2 w brzmieniu:

"Art. 64e2. 1. Organizacje mogą tworzyć koalicje wyborcze w celu

wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych.

2. Czynności wyborcze w imieniu koalicji wyborczej

organizacji wykonuje koalicyjny komitet wyborczy

organizacji, utworzony przez organy organizacji

upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz.

3. Komitet wyborczy powołuje:

1) pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu

wyborczego organizacji, uprawnionego do

występowania na rzecz i w imieniu komitetu, z

zastrzeżeniem art. 82a,

2) pełnomocnika finansowego, o którym mowa w

art. 82a.

4. Komitet wyborczy obowiązany jest zawiadomić, z

zastrzeżeniem ust. 5, właściwego terytorialnie komisarza

wyborczego o utworzeniu komitetu oraz o zamiarze

wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych.

5. W przypadku, gdy koalicyjny komitet wyborczy

organizacji zamierza zgłosić kandydatów na radnych w

więcej niż w dwóch województwach, komitet wyborczy

obowiązany jest zawiadomić Państwową Komisję

Wyborczą o utworzeniu komitetu oraz o zamiarze

Poprawka
senatorów:
A. Bieli,
J. Szafrańca
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wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych.

6. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą być

dokonane w okresie od dnia ogłoszenia rozporządzenia o

zarządzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.

7. W zawiadomieniach, o którym mowa w ust. 4 i 5, podaje

się również:

1) nazwę komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy,

a także adres siedziby komitetu i numery

ewidencyjne, pod którymi organizacje są wpisane

do rejestru organizacji,

2) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania

i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika

wyborczego,

3) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania

i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika

finansowego,

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 -

województwa, w których komitet zamierza zgłosić

kandydatów na radnych.

8. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 4 i 5, dołącza się:

1) oświadczenia pełnomocników, o których mowa

w ust. 3, o przyjęciu pełnomocnictw,

2) uwierzytelnione odpisy z rejestru organizacji,

3) wyciągi ze statutów organizacji wskazujące organ

upoważniony do ich reprezentowania na zewnątrz,

4) tekst umowy o zawiązaniu koalicji.";

Konsekwencją poprawki nr 3 będą następujące poprawki:

- w art. 1 w pkt 1, w art. 64g w ust. 1 po wyrazach

"art. 64e1 ust. 4" dodaje się wyrazy ", art. 64e2

ust. 5";

- w art. 1 w pkt 1, w art. 64h w ust. 1 po wyrazach

"art. 64e ust. 4" dodaje się wyrazy ", art. 64e2
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ust. 4";

- w art. 1 w pkt 1, w art. 64i po pkt 2 dodaje się pkt

2b w brzmieniu:

"2b) koalicyjnego komitetu wyborczego

organizacji ponoszą solidarnie organizacje

wchodzące w skład koalicji wyborczej,";

- w art. 1 w pkt 13, w art. 83c w ust. 3 po pkt 1

dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) koalicyjnego komitetu wyborczego

organizacji,"

- w art. 1 w pkt 16 lit. b), w ust. 3 po wyrazie

"partia" dodaje się wyrazy "lub organizacja";

- w art. 1 w pkt 19 lit. b), w ust. 2 po wyrazach

"koalicyjnego komitetu wyborczego partii

politycznych i organizacji" dodaje się wyrazy

"i koalicyjnego komitetu wyborczego

organizacji";

- w art. 4 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 7 w ust. 1 dodaje się pkt 2b

w brzmieniu:

2b) koalicjom, stowarzyszeń i organizacji

społecznych,";

4) w art. 1 w pkt 1, w art. 64f ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców, o którym

mowa w ust. 8, jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym tego

komitetu.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

5) w art. 1 w pkt 1, po art. 64f dodaje się art. 64f1 w brzmieniu:

"Art. 64f1. 1. Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej zawiera

wyrazy "komitet wyborczy" oraz nazwę partii politycznej.

Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej może

zawierać również skrót nazwy tej partii.

Poprawka sen.
A. Spychalskiego
poparta przez
komisję
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2. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego partii

politycznych zawiera wyrazy "koalicyjny komitet

wyborczy" oraz nazwę koalicji wyborczej.

3. Nazwa komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy

"komitet wyborczy" oraz nazwę organizacji. Nazwa

komitetu wyborczego organizacji może zawierać również

skrót nazwy tej organizacji.

4. Nazwa komitetu wyborczego wyborców oprócz wyrazów

"komitet wyborczy wyborców" powinna zawierać

określenie odróżniające od innych komitetów.";

6) w art. 1 w pkt 1, po art. 64h dodaje się art. 64h1 w brzmieniu:

"Art. 64h1. 1. W przypadku wyborów uzupełniających, wyborów

przedterminowych lub wyborów do nowych rad

w związku ze zmianami w podziale terytorialnym

państwa, komitet wyborczy nie dokonuje zawiadomień, o

których mowa w art. 64c ust. 3, art. 64d ust. 4, art. 64e ust.

3 i 4 oraz art. 64f ust. 4 i 5.

 2. W przypadku określonym w ust. 1 do zgłoszenia listy

kandydatów należy dołączyć dokument stwierdzający

utworzenie komitetu wyborczego oraz, z wyjątkiem

komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 64f ust. 8,

dane i dokumenty, o których mowa w art. 64c ust. 5 i 6, art.

64d ust. 6 i 7, art. 64e ust. 6 i 7 oraz art. 64f ust. 6 i 7.";

Poprawka sen.
A. Spychalskiego
poparta przez
komisję

7) w art. 1 w pkt 2 dodaje się lit. b1 ) w brzmieniu:

"b1) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz

oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek

podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.",";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

8) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Poprawka
KSTAP
poparta przez
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"3) w art. 67 po wyrazie "pełnomocnika" dodaje się wyraz "wyborczego"

oraz wyrazy "bezpłatnych infolinii" zastępuje się wyrazami "infolinii

o bezpłatnym dostępie";";

komisję

Uwaga:

Poprawki nr 9, 21  i 36  należy głosować łącznie.

9) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 6, w art. 70 w ust. 1 wyrazy ", od kogo" zastępuje się wyrazami

"komitetu wyborczego, od którego";

Poprawka
sen. A. Klepacz

10) w art. 1 w pkt 7, w ust. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazie "pełnomocnik"

dodaje się wyraz "wyborczy";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

11) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 1 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) w art. 78 w ust. 4 po wyrazie "pełnomocnik" dodaje się wyrazy "wyborczy tego

komitetu";";

Poprawka
KSTAP

12) w art. 1 w pkt 13, w art. 83d w ust. 2 wyrazy "zarządzenie wyborów"

zastępuje się wyrazami "dzień ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu

wyborów";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

13) w art. 1 w pkt 13, w art. 83d w ust. 2 po wyrazach "Skarbu Państwa" dodaje

się wyrazy "na zasadach określonych w art. 84d";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

14) w art. 1 w pkt 13, w art. 83f:

a) w ust. 1 i 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Informację o przekazaniu nadwyżki pełnomocnik finansowy podaje do

wiadomości publicznej w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym

najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przyjęcia sprawozdania

finansowego lub wydania orzeczenia uwzględniającego odwołanie lub

skargę, o których mowa w art.  84a ust. 5 i 6.",

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez
komisję
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b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Informację o przekazaniu nadwyżki pełnomocnik finansowy podaje do

wiadomości publicznej w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym,

a w przypadku komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 64f ust. 8,

w dzienniku o zasięgu wojewódzkim, najpóźniej w terminie 3 miesięcy

od dnia przyjęcia sprawozdania finansowego lub wydania orzeczenia

uwzględniającego odwołanie lub skargę, o których mowa w art. 84a

ust. 5 i 6.";

15) w art. 1 w pkt 15, w art. 84b skreśla się ust. 2; Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

16) w art. 1 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) w art. 101 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Zgłoszenia listy dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu

wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, zwani dalej

"pełnomocnikiem". Do zgłoszenia dołącza się dokument wydany

przez komitet wyborczy stwierdzający ustanowienie

pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, z podaniem

jego imienia (imion), nazwiska, adresu zamieszkania i numeru

ewidencyjnego PESEL.

3. Jeżeli zgłoszenia listy dokonuje osoba upoważniona przez

pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, do zgłoszenia

dołącza się również dokument stwierdzający udzielenie

upoważnienia ze wskazaniem zakresu udzielonego

upoważnienia, oraz dane upoważnionej osoby: imię (imiona),

nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL.";";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 17, 18  i 20  należy głosować łącznie.
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17) w art. 1 w pkt 21, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym

dzieli się kolejno przez 1,4; 3; 5; 7 i dalsze kolejne liczby nieparzyste, aż

do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować

tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do

rozdzielenia między listy,";

Poprawka
senatorów:
F. Bachledy-
Księdzularza,
K. Borkowskiego,
M. Janowskiego,
O. Krzyżanowskiej,
A Kurskiej,
T. Liszcz,
L. Podkańskiego,
Z. Religi,
J. Sagatowskiej,
D. Simonides,
J. Smorawińskiego,
J. Sztorca,
A. Wielowieyskiego,
E. Wittbrodta

18) w art. 1 w pkt 23, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym

dzieli się kolejno przez 1,4; 3; 5; 7 i dalsze kolejne liczby nieparzyste, aż

do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować

tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do

rozdzielenia między listy,";

Poprawka
senatorów:
F. Bachledy-
Księdzularza,
K. Borkowskiego,
M. Janowskiego,
O. Krzyżanowskiej,
A Kurskiej,
T. Liszcz,
L. Podkańskiego,
Z. Religi,
J. Sagatowskiej,
D. Simonides,
J. Smorawińskiego,
J. Sztorca,
A. Wielowieyskiego,
E. Wittbrodta

19) w art. 1 w pkt 25:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 4" zastępuje się wyrazami "ust. 3a",

b) ust. 4 oznacza się jako ust. 3a;

Poprawka
sen. A. Klepacz
poparta przez
komisję

20) w art. 1 w pkt 27, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym

dzieli się kolejno przez 1,4; 3; 5; 7 i dalsze kolejne liczby nieparzyste, aż

Poprawka
senatorów:
F. Bachledy-
Księdzularza,
K. Borkowskiego,
M. Janowskiego,
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do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować

tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do

rozdzielenia między listy,";

O. Krzyżanowskiej,
A Kurskiej,
T. Liszcz,
L. Podkańskiego,
Z. Religi,
J. Sagatowskiej,
D. Simonides,
J. Smorawińskiego,
J. Sztorca,
A. Wielowieyskiego,
E. Wittbrodta

21) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 30, w art. 199b wyrazy "od kogo" zastępuje się wyrazami "komitetu

wyborczego, od którego";

Poprawka
sen. A. Klepacz

Uwaga:

Poprawki nr 22  i 37  należy głosować łącznie.

22) w art. 1 w pkt 32, w art. 202a po wyrazach "przewidywanych wyników

wyborów" dodaje się wyrazy ", lub wyniki sondaży wyborczych

przeprowadzanych w dniu głosowania";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

23) w art. 1 w pkt 32, w art. 202c wyrazy "podaje i dostarcza" zastępuje się

wyrazami "podaje lub dostarcza";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 24  i 38  należy głosować łącznie.

24) w art. 1 w pkt 32, po art. 202f dodaje się art. 202f1 i art. 202f2 w brzmieniu:

"Art. 202f1. Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub

sejmików województw:

1) pozyskuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na

rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki

finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż

związane z wyborami,

2) pozyskuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na

rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję
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finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego

zezwala na to ustawa,

3) pozyskuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na

rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,

4) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po

dniu złożenia sprawozdania finansowego,

5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z

naruszeniem limitów wydatków określonych dla

komitetów wyborczych,

6) przekazuje komitetowi wyborczemu organizacji albo

komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w

imieniu tych komitetów środki finansowe lub wartości

niepieniężne pochodzące z innych źródeł niż od osób

fizycznych

- podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.

Art. 202f2. Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub

sejmików województw, po uzyskaniu informacji z jakich źródeł

pochodzą, przyjmuje i przeznacza na kampanię wyborczą środki

finansowe lub wartości niepieniężne pochodzące:

1) od osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem

obywateli polskich zamieszkałych za granicą,

2) od cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

3) z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii

politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej

lub z funduszów wyborczych partii politycznych

tworzących koalicyjny komitet wyborczy partii

politycznych

- podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.";

Uwaga:
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Poprawki nr 25, 27, 39  i 41  należy głosować łącznie.

25) w art. 1 w pkt 32, w art. 202g w ust. 1 wyraz "Kto," zastępuje się wyrazami

"Pełnomocnik finansowy, który";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 26  i 40  należy głosować łącznie.

26) w art. 1 w pkt 32, w art. 202g:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ", albo obu tym karom łącznie",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub

utrudnia dopełnienie obowiązku przekazania przez komitet

wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej nadwyżki pozyskanych

środków finansowych nad poniesionymi wydatkami, o którym

mowa w ust. 1.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1a, działa nieumyślnie – podlega

grzywnie.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

27) w art. 1 w pkt 32, w art. 202h w ust. 1 wyraz "Kto," zastępuje się wyrazami

"Pełnomocnik finansowy, który";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 28  i 42  należy głosować łącznie.

28) w art. 1 w pkt 32, w art. 202i w ust. 1 skreśla się wyrazy "o źródłach

pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 29 wyklucza głosowanie poprawki nr  30.

29) w art. 2 skreśla się pkt 1 i 3; Poprawka
senatorów:
F. Bachledy-
Księdzularza,
M. Janowskiego,
O. Krzyżanowskiej,
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A. Kurskiej,
T. Liszcz,
Z. Religi,
J. Sagatowskiej,
D. Simonides,
A. Wielowieyskiego,
E. Wittbrodta

30) w art. 2 w pkt 3, w art. 26a wyrazy "pochodzących od jednego członka i

nieprzekraczających" zastępuje się wyrazami "w wysokości

nieprzekraczającej od jednego członka";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 31  wyklucza głosowanie poprawek nr 32, 33 i 34.

31) skreśla się art. 3; Poprawka
senatorów:
F. Bachledy-
Księdzularza,
M. Janowskiego,
O. Krzyżanowskiej,
A. Kurskiej,
T. Liszcz,
Z. Religi,
J. Sagatowskiej,
D. Simonides,
A. Wielowieyskiego,
E. Wittbrodta

32) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 127 w ust. 1 skreśla się wyrazy "przekazane albo" oraz wyrazy

", art. 113, art. 114 ust. 1 albo art. 115" zastępuje się wyrazami "albo

art. 113";";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

33) w art. 3 skreśla się pkt 2; Poprawka
senatorów:
F. Bachledy-
Księdzularza,
K. Borkowskiego,
M. Janowskiego,
O. Krzyżanowskiej,
A Kurskiej,
T. Liszcz,
L. Podkańskiego,
Z. Religi,
J. Sagatowskiej,
D. Simonides,
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J. Smorawińskiego,
J. Sztorca,
A. Wielowieyskiego,
E. Wittbrodta

34) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 223 w pkt 2 skreśla się wyrazy "pozyskuje lub" oraz wyrazy

"przepisu art. 110 ust. 4 albo".";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

35) w art. 4 w pkt 4 w lit. d) w zdaniu wstępnym wyrazy "4 i 5" zastępuje się

wyrazami "4 – 6" i dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Komisarz wyborczy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia

o zarządzeniu wyborów podaje do wiadomości publicznej, w formie

komunikatu w dzienniku o zasięgu wojewódzkim, liczbę mieszkańców

w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku

poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzane.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

36) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 4 w pkt 5, w art. 27c wyrazy "od kogo" zastępuje się wyrazami "komitetu

wyborczego, od którego";

Poprawka
sen. A. Klepacz

37) w art. 4 w pkt 5, w art. 27g po wyrazach "przewidywanych wyników

wyborów" dodaje się wyrazy ", lub wyniki sondaży wyborczych

przeprowadzanych w dniu głosowania";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

38) w art. 4 w pkt 5 po art. 27l dodaje się art. 27l1 i art. 27l2 w brzmieniu:

"Art. 27l1. Kto, w związku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta

miasta:

1) pozyskuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na

rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki

finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane

z wyborami,

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję
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2) pozyskuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na

rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki

finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego

zezwala na to ustawa,

3) pozyskuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na

rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,

4) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu

złożenia sprawozdania finansowego,

5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego

z naruszeniem limitów wydatków określonych dla

komitetów wyborczych,

6) przekazuje komitetowi wyborczemu organizacji albo

komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje

w imieniu tych komitetów środki finansowe lub wartości

niepieniężne pochodzące z innych źródeł niż od osób

fizycznych

- podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.

Art. 27l2. Kto, w związku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta

miasta, po uzyskaniu informacji z jakich źródeł pochodzą,

przyjmuje i przeznacza na kampanię wyborczą środki finansowe

lub wartości niepieniężne pochodzące:

1) od osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem

obywateli polskich zamieszkałych za granicą,

2) od cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

3) z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii

politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej

lub z funduszów wyborczych partii politycznych

tworzących koalicyjny komitet wyborczy partii

politycznych

- podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.";
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39) w art. 4 w pkt 5, w art. 27m w ust. 1 wyraz "Kto," zastępuje się wyrazami

"Pełnomocnik finansowy, który";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

40) w art. 4 w pkt 5, w art. 27m:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ", albo obu tym karom łącznie",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub

utrudnia dopełnienie obowiązku przekazania przez komitet

wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej nadwyżki

pozyskanych środków finansowych nad poniesionymi wydatkami,

o którym mowa w ust. 1.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1a, działa nieumyślnie – podlega

grzywnie.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

41) w art. 4 w pkt 5, w art. 27n w ust. 1 wyraz "Kto," zastępuje się wyrazami

"Pełnomocnik finansowy, który";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

42) w art. 4 w pkt 5, w art. 27o w ust. 1 skreśla się wyrazy "o źródłach

pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 43  wyklucza głosowanie poprawek nr 44, 45, 46 i

47.

43) skreśla się art. 5; Poprawka
senatorów:
F. Bachledy-
Księdzularza,
M. Janowskiego,
O. Krzyżanowskiej,
A. Kurskiej,
T. Liszcz,
Z. Religi,
J. Sagatowskiej,
D. Simonides,
R. Smoktunowicza,
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A. Wielowieyskiego,
E. Wittbrodta

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 44 wyklucza głosowanie poprawek nr  45, 46 i 47.

44) w art. 5:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2",

b) skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

Poprawka
senatorów:
A. Bieli,
J. Szafrańca

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 45 wyklucza głosowanie poprawek nr 46 i 47.

45) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W 2002 r. do partii politycznej, która uzyskała prawo do subwencji

zgodnie z art. 28 i 29 ustawy, o której mowa w art. 2, ale jej

sprawozdanie  za 2001 r. zostało odrzucone, nie stosuje się przepisów

art. 38d tej ustawy, z tym że wysokość subwencji przypadającej na

2002 r. zostaje pomniejszona o 50%.";

Poprawka sen.
A. Spychalskiego
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 46 wyklucza głosowanie poprawki 47.

46) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku odrzucenia sprawozdania za 2001 r. partii politycznej, która

uzyskała prawo do subwencji, o której mowa w art. 28 i 29 ustawy, o której

mowa w art. 2, nie stosuje się przepisów art. 38d tejże ustawy, a przypadająca

– zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 3 – subwencja na 2002 r.

wypłacona zostanie w kwocie pomniejszonej o 30%.";

Poprawka
KSTAP
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47) w art. 5 w ust. 2 wyrazy "10%" zastępuje się wyrazami "50%". Poprawka
senatorów:
F. Bachledy-
Księdzularza,
M. Janowskiego,
O. Krzyżanowskiej,
A. Kurskiej,
T. Liszcz,
Z. Religi,
J. Sagatowskiej,
D. Simonides,
A. Wielowieyskiego,
E. Wittbrodta

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


