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DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie
województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Senat na 6. posiedzeniu w dniu 5 marca 2008 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu –
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 5 marca 2008 r. rozpatrzyły projekt ustawy
oraz wnioski zgłoszone do tego projektu podczas drugiego czytania.
Komisje nie poparły żadnego wniosku i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego
projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie
województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym oraz projektu uchwały w
sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 60 S.
W załączeniu przekazujemy informację o zgodności z prawem Unii Europejskiej
poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania projektu ustawy.
Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Mariusz Witczak

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie
powiatowym

Uwaga:
Poprawki nr 1, 2 i 3 należy głosować łącznie.
1)

w art. 1 w pkt 2 po wyrazach "w art. 24k" dodaje się dwukropek,
pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b w brzmieniu:
"b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:
"1a. Organ, o którym mowa w art. 24h ust. 3 pkt 1 i 2 przywróci
termin do złożenia przez radnego lub wójta oświadczenia
majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art. 24j ust. 1,
lub informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, jeżeli
uchybienie

terminu

wynikło

z

okoliczności

od

nich

niezależnych, a wniosek o przywrócenie terminu został złożony
przed upływem 3 miesięcy od ustania przeszkody w złożeniu
oświadczeń lub informacji, nie później jednak niż przed
upływem 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do
złożenia oświadczeń lub informacji.
1b. W razie zawinionego uchylania się od obowiązku złożenia
oświadczenia majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art.
24j ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2,
mandat radnego lub wójta wygasa z upływem okresów, o
których mowa w ust. 1a.
1c. Wygaśnięcie mandatu radnego lub wójta stwierdza właściwa
rada gminy w drodze uchwały najpóźniej w 3 miesiące od
wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
1d. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1c,
wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze.".";

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
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2)

w art. 2 po wyrazach "z późn. zm.)" dodaje się wyrazy "wprowadza się
następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 oraz dodaje

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego

się pkt 2 w brzmieniu:
"2) w art. 27f po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:
"1a. Organ, o którym mowa w art. 27c ust. 3 pkt 1 i 2, przywróci
termin do złożenia przez radnego oświadczenia majątkowego,
oświadczeń, o których mowa w art. 27e ust. 1, lub informacji,
o której mowa w art. 27e ust. 2, jeżeli uchybienie terminu
wynikło z okoliczności od niego niezależnych, a wniosek o
przywrócenie terminu został złożony przed upływem 3
miesięcy od ustania przeszkody w złożeniu oświadczeń lub
informacji, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy
od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczeń lub
informacji.
1b. W razie zawinionego uchylania się od obowiązku złożenia
oświadczenia majątkowego, oświadczeń, o których mowa w
art. 27e ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 27e ust. 2,
mandat radnego wygasa z upływem okresów, o których mowa
w ust. 1a.
1c. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza właściwy sejmik
województwa w drodze uchwały najpóźniej w 3 miesiące od
wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
1d. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust.
1c, wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do
spraw

administracji

publicznej,

wydaje

zarządzenie

zastępcze.".";

3)

w art. 3 po wyrazach "z późn. zm.)" dodaje się wyrazy "wprowadza się
następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 oraz
dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
"2) w art. 25f po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:
"1a. Organ, o którym mowa w art. 25c ust. 3 pkt 1 i 2, przywróci
termin do złożenia przez radnego oświadczenia majątkowego,
oświadczeń, o których mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji,
o której mowa w art. 25e ust. 2, jeżeli uchybienie terminu

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
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wynikło z okoliczności od niego niezależnych, a wniosek o
przywrócenie terminu został złożony przed upływem 3
miesięcy od ustania przeszkody w złożeniu oświadczeń lub
informacji, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy
od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczeń lub
informacji.
1b. W razie zawinionego uchylania się od obowiązku złożenia
oświadczenia majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art.
25e ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 25e ust. 2,
mandat radnego wygasa z upływem okresów, o których mowa
w ust. 1a.
1c. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza właściwa rada powiatu
w drodze uchwały najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia
przyczyny wygaśnięcia mandatu.
1d. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1c,
wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze.".".
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