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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 13. posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2008 r. ustawę

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw.

Łączę wyrazy szacunku

(-) Bronisław Komorowski



USTAWA

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw

Art. 1.

W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące
zmiany:

1) uchyla się art. 64la;

2) w art. 88:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców podziału mandatów
pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie
oddanych głosów na kandydatów danej listy.”,

b) uchyla się ust. 3-5,

c) w ust. 6 wyrazy „Przepisy ust. 1-5” zastępuje się wyrazami „Przepisy ust. 1 i 2”;

3) w art. 121 w ust. 2 w pkt 7 skreśla się wyrazy „oraz grup list”;

4) art. 123 otrzymuje brzmienie:

„Art. 123. 1. W wyborach do rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców
gminna komisja wyborcza, na podstawie zestawienia, o którym mowa w art.
121, dokonuje podziału mandatów w każdym okręgu wyborczym pomiędzy
listy kandydatów, o których mowa w art. 88 ust. 2, w sposób następujący:

1) liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym
dzieli się kolejno przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne liczby, 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;

2) każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w
powyższy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno
największych.

2. Jeżeli kilka list uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb
uszeregowanych w podany wyżej sposób, a tych list jest więcej niż

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,

poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz.
766.
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mandatów do rozdzielenia, pierwszeństwo mają listy w kolejności ogólnej
liczby oddanych na nie głosów. Gdyby na dwie lub więcej list oddano równą
liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba obwodów głosowania, w
których na daną listę oddano większą liczbę głosów. Jeżeli i te liczby byłyby
równe, wówczas o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez komisję. Tryb przeprowadzenia losowania określa Państwowa
Komisja Wyborcza.

3. Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w
kolejności wynikającej z otrzymanej liczby głosów w ramach listy. Jeżeli
równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało dwóch
lub więcej kandydatów z danej listy, o wyborze rozstrzyga kolejność
umieszczenia nazwisk kandydatów na liście.”;

5) w art. 134:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wyborach do rad powiatów podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów
dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów na
kandydatów danej listy.”,

b) uchyla się ust. 3-5;

6) w art. 150 w ust. 2 w pkt 7 skreśla się wyrazy „oraz grup list”;

7) art. 151 otrzymuje brzmienie:

„Art. 151. 1. W wyborach do rady powiatu komisja wyborcza, na podstawie zestawienia,
o którym mowa w art. 150 ust. 2, dokonuje podziału mandatów w każdym
okręgu wyborczym pomiędzy listy kandydatów, o których mowa w art. 134
ust. 2, w sposób następujący:

1) liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym
dzieli się kolejno przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne liczby, 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;

2) każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w
powyższy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno
największych.

2. Jeżeli kilka list uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb
uszeregowanych w podany wyżej sposób, a list tych jest więcej niż
mandatów do rozdzielenia, pierwszeństwo mają listy w kolejności ogólnej
liczby oddanych na nie głosów. Gdyby na dwie lub więcej list oddano równą
liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba obwodów głosowania, w
których na daną listę oddano większą liczbę głosów. Jeżeli i te liczby byłyby
równe, wówczas o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez komisję. Tryb przeprowadzenia losowania określa Państwowa
Komisja Wyborcza.

3. Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w
kolejności wynikającej z otrzymanej liczby głosów w ramach listy. Jeżeli
równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało dwóch
lub więcej kandydatów z danej listy, o wyborze rozstrzyga kolejność
umieszczenia nazwisk kandydatów na liście.”;
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8) w art. 162:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wyborach do sejmików województw podziału mandatów pomiędzy listy
kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych
głosów na kandydatów danej listy.”,

b) uchyla się ust. 3-5;

9) w art. 176:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz grupy list”,

b) w ust. 3 w pkt 7 skreśla się wyrazy „oraz grup list”;

10) art. 178 otrzymuje brzmienie:

„Art. 178. 1. Na podstawie protokołów wyników głosowania na obszarze powiatu
wojewódzka komisja wyborcza sporządza zestawienie wyników głosowania
w okręgu wyborczym na poszczególne listy kandydatów, na urzędowym
formularzu, w trzech egzemplarzach.

2. W zestawieniu wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania;

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania;

3) oddanych kart do głosowania;

4) kart nieważnych;

5) kart ważnych;

6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;

7) głosów ważnie oddanych na każdą z list kandydatów;

8) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów z każdej z list.

3. Na podstawie zestawień, o których mowa w ust. 2, wojewódzka komisja
wyborcza dokonuje podziału mandatów w każdym okręgu wyborczym
pomiędzy listy kandydatów, o których mowa w art. 162 ust. 2, w sposób
następujący:

1) liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym
dzieli się kolejno przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne liczby, 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;

2) każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w
powyższy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno
największych.

4. Jeżeli kilka list uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb
uszeregowanych w podany wyżej sposób, a list tych jest więcej niż
mandatów do rozdzielenia, pierwszeństwo mają listy w kolejności ogólnej
liczby oddanych na nie głosów. Gdyby na dwie lub więcej list oddano równą
liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba obwodów głosowania, w
których na daną listę oddano większą liczbę głosów. Jeżeli i te liczby byłyby
równe, wówczas o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
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przez komisję. Tryb przeprowadzenia losowania określa Państwowa
Komisja Wyborcza.

5. Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w
kolejności wynikającej z otrzymanej liczby głosów. Jeżeli równą liczbę
głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało dwóch lub więcej
kandydatów z danej listy, o wyborze rozstrzyga kolejność umieszczenia
nazwisk kandydatów na liście.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do kadencji
następujących po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław KOMOROWSKI
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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
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