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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r.

Druk nr 1053 B

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
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 8 i 14 grudnia 2010 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

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

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)

skreśla się oznaczenia i tytuły rozdziałów 1 – 3;

2)

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

3)

w art. 2:
a) przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 20:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy
na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników
wyborów do rad na obszarze kraju.",
b) uchyla się ust. 2a;",
b) po pkt 3 dodaje się pkt ... w brzmieniu:
"...) w art. 29a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W celu złożenia przez wójta ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję
rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych
wyników wyborów wójtów na obszarze kraju.";";
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4)

w art. 3 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 21:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje komisarz
wyborczy właściwy w zakresie wykonywania czynności o charakterze
ogólnowojewódzkim na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.",
b) uchyla się ust. 4;";

5)

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

6)

w art. 4 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 15:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy
na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników
wyborów do rad na obszarze kraju.",
b) uchyla się ust. 4;";

7)

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

8)

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

9)

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

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

11) art. 15 oznacza się jako art. 9a;

-312) 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.";

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