
                                 Druk nr 3409
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
        IV kadencja

S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o samorządowych kolegiach
odwoławczych, ustawy o działach
administracji rządowej oraz ustawy o
administracji rządowej w województwie
(druk nr 3041).

Sejm na 80. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2004 r. skierował powyższy projekt ustawy

do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i

Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia.

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i

Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach

26 sierpnia 2004 r. oraz 4 listopada 2004 r.,

wnoszą:

W y s o k i    S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r.

Przewodniczący Komisji  Przewodniczący Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

/-/ Bogdan Bujak /-/ Waldy Dzikowski

Sprawozdawca

/-/ Anna Górna-Kubacka
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Projekt

USTAWA

z dnia 2004 r.

o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach
administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie

Art. 1.

W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoław-
czych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące
zmiany:

1) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Nadzór nad działalnością administracyjną samorządowych kole-
giów odwoławczych sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów może powierzyć wykonywanie nadzoru, o
którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw admini-
stracji publicznej.”;

2) w art. 6:

a) w ust. 1:

- w pkt 3 przecinek zastępuje się kropką,

- uchyla się pkt 4,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prezes Rady Ministrów może odwołać prezesa kolegium w przypadku
stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw administracji pu-
blicznej powtarzającego się naruszania prawa podczas wykonywania
obowiązków lub uchylania się od ich wykonywania.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odwołanie prezesa kolegium z przyczyny, o której mowa w ust. 1a, na-
stępuje na wniosek ministra właściwego do spraw administracji pu-
blicznej, po przeprowadzeniu, z udziałem zainteresowanego i po zasię-
gnięciu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, postępowania wyja-
śniającego, w którym ustala się występowanie okoliczności wymienio-
nych w tym przepisie.”;

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154,

poz. 1799 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.



Liczba stron : 3 Data : 04-11-10 Nazwa pliku : 3409-ustawa.doc
IV kadencja/druk nr 3041

2

3) w art. 10a w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowa-
nym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.”;

4) w art. 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi
Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej
i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w
terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informa-
cją,”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2003
r. Nr 159, poz. 1548, późn. zm.2)) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad
Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego i Krajową Komisją Uwłaszcze-
niową oraz na podstawie kryterium zgodności z prawem nad działalnością
regionalnych izb obrachunkowych.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie
(Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.3)) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na
podstawie kryterium zgodności jego działania z polityką rządu.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad
działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z
prawem, a także pod względem rzetelności i gospodarności oraz dokonuje
okresowej oceny pracy wojewody.”;

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnień właściwych ministrów w stosunku do
wojewody, określonych w przepisach Kodeksu postępowania administra-
cyjnego.”.

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 162,

poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr
96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 141, poz. 1492.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 128,
poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452 oraz z 2004 r. Nr 33,
poz. 287 i Nr 116, poz. 1206.
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Art. 4.

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


