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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r.

Druk nr 1053 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 grudnia 2010 r.
ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

Marszałek Senatu dnia 7 grudnia 2010 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniach 13 i 14 grudnia 2010 r.
- komisje wnoszą:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Stanisław Piotrowicz

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 grudnia
2010 r., ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy, wprowadza do jej
tekstu następujące poprawki:

1)

w tytule ustawy wyrazy "Kodeks wyborczy" zastępuje się wyrazami "Prawo wyborcze";

2)

skreśla się oznaczenia i tytuły rozdziałów 1 – 3;

3)

art. 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1. Ustawa z dnia ... – Prawo wyborcze (Dz. U. Nr …, poz. …) wchodzi w życie po
upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.";

4)

w art. 3 w pkt 2, w ust. 7 wyrazy "art. 380 § 1 pkt 3" zastępuje się wyrazami "art. 397
ust. 1 pkt 3";

5)

w art. 4 w pkt 2, w ust. 7 wyrazy "ust. 7" zastępuje się wyrazami "ust. 6";

6)

w art. 12 wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy";

7)

w art. 14 wyrazy "art. 15" zastępuje się wyrazami "art. 9a";

8)

w art. 14 wyrazy "czasu wydania nowych przepisów wykonawczych" zastępuje się
wyrazami "wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych";

-29)

art. 15 oznacza się jako art. 9a;

10) po dotychczasowym art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
"Art. 15a. 1. Ustawę wymienioną w art. 1 stosuje się do wyborów zarządzonych po dniu
jej wejścia w życie oraz kadencji rozpoczętych po przeprowadzeniu tych
wyborów.
2. Do wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życie ustawy
wymienionej w art. 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

przeprowadzanych

w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 weszła
w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Do przedterminowych wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona
w art. 1 weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.";

11) art. 16 otrzymuje brzmienie:
"Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.";

12) użyte w ustawie:
a) wyrazy "Kodeks wyborczy" zastępuje się wyrazami "Prawo wyborcze",
b) odesłania do paragrafów zastępuje się odesłaniami do odpowiednich ustępów.
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Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
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