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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie

województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia

2009 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie

województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym, wprowadza do jej tekstu następującą

poprawkę:

- w art. 4 skreśla się ust. 2.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie

województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym zastała rozpatrzona przez Senat na 47.

posiedzeniu. W uchwale podjętej w dniu 13 grudnia 2010 r. Senat proponuje wprowadzenie

do ustawy jednej poprawki.

W art. 4 w ust. 2 zawarto przepis przejściowy nakazujący, aby sesję organu

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w której do dnia wejścia w życie ustawy

odwołano przewodniczącego i wiceprzewodniczących albo przyjęto ich rezygnację i nie

dokonano w ich miejsce wyboru osób do pełnienia tych funkcji – do czasu wyboru

przewodniczącego – prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę

na prowadzenie sesji. Art. 4 jest przepisem przejściowym. Jego celem jest uregulowanie tych

stanów faktycznych, które zaistniały przed wejściem w życie ustawy.

Wobec zasady bezpośredniego działania prawa nowego w prawie publicznym1), do

przypadków braku przewodniczącego i wiceprzewodniczących określonej rady lub sejmiku

od chwili wejścia w życie należy stosować przepisy ustawy. Ponieważ termin na zwołanie

przez wojewodę sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego będzie w myśl

przepisów merytorycznych ustawy wynosił 30 dni i rozpocznie swój bieg od dnia przyjęcia

rezygnacji albo od dnia odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących, to do stanów

faktycznych, w których wakat na tych stanowiskach rozpoczął się dawniej niż 30 dni przed

dniem wejścia w życie ustawy, nie będzie możliwości zastosowania tych przepisów.

Uzasadnia to zmodyfikowanie sposobu obliczania terminu na zwołanie sesji w przepisie

przejściowym. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w treści art. 4 ust. 1.

Nie ma natomiast konieczności zawarcia w przepisie przejściowym normy

wskazującej sposób wyłonienia przewodniczącego sesji, ponieważ istnieje możliwość

bezpośredniego zastosowania przepisów materialnych regulujących tę kwestię.

Z tego powodu przepis art. 4 ust. 2, jako zbędne powtórzenie, został przez Senat

skreślony.

                                                
1) S. Wronkowska, M. Zieliński: Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Wydawnictwo Sejmowe.

Warszawa 2004, s. 86.


