
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Samorządu Terytorialnego

i Administracji Państwowej
oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 221 Nr posiedzenia: 225

Data posiedzenia: 15 grudnia 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Mariusz Witczak – przewodniczący Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej: Władysław Dajczak, Stanisław Jurcewicz, Marek Konopka,
Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Władysław Ortyl, Bohdan
Paszkowski, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Sadowski, Janusz Sepioł,
Mariusz Witczak. senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji: Zbigniew Cichoń, Stanisław Piotrowicz, Jacek
Swakoń, Piotr Wach,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Adam
Niemczewski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący obrad senator Mariusz Witczak przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu

Senatu zostały przedstawione następujące wnioski: senatorowie wnioskodawcy (senator Tadeusz
Gruszka, senator Stanisław Piotrowicz) przedstawili wniosek o odrzucenie ustawy, natomiast komisje
oraz senator wnioskodawca senator Stanisław Piotrowicz zgłosili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.
Senator S.Piotrowicz zgłosił dwie poprawki. Jedna miała na celu zagwarantowanie co najmniej jednego
kandydata-kobiety oraz co najmniej jednego kandydata-mężczyzny w przypadku zgłoszenia listy
zawierającej jedynie 3 kandydatów do rady powiatu, druga - uchylenie przepisów wprowadzających
parytet płci w ordynacjach wyborczych z dniem 1 stycznia 2021 r.
Poprawka komisji miała charakter porządkowy i zmierzała do uwzględnienie poprzedniej nowelizacji
przepisów Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.
Przewodniczący komisji senator Mariusz Witczak – w pierwszej kolejności – poddał pod głosowanie
wniosek senatora T.Gruszki oraz senatora S.Piotrowicza o odrzucenie ustawy.
Komisje nie poparły przedstawionego wniosku (5 głosami za, przy 6 głosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się).
Komisje poparły natomiast przedstawioną przez siebie poprawkę oraz pierwszą poprawkę senatora
S.Piotrowicza.
Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzenie Senatu wybrano senator Jadwigę Rotnicką.

Konkluzja: Komisje poparły 2 poprawki do ustawy (druk senacki nr 1065Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


