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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2013 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 9 stycznia 2013 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych 
innych ustaw 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4 i 5. 
 
 

Ponadto komisja informuje, że  na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski 
wycofali: 

- senator Marek Borowski (pkt 6 zestawienia wniosków), 
- senator Janusz Sepioł (pkt 7 zestawienia wniosków). 
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 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

niektórych innych ustaw 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 4 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w pkt 4, w art. 6a wyrazy „zastępcy wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu, 

marszałka województwa, wicemarszałka województwa, członka 

zarządu województwa, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika 

województwa, sekretarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza 

województwa, przewodniczącego zarządu związku jednostek 

samorządu terytorialnego, członka zarządu związku jednostek 

samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, 

zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, członka zarządu 

dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorządowego 

zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku 

urzędniczym, doradcy lub asystenta” zastępuje się wyrazami 

„pracownika samorządowego, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego 

na podstawie umowy o pracę na stanowisku pomocniczym lub 

obsługi,”; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2 i 5 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 1 w pkt 4, w art. 6a wyrazy „najpóźniej po upływie” zastępuje się 

wyrazami „w terminie”; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3  wyklucza głosowanie poprawek nr 6 i 7. 

 

3)  skreśla się art. 5; 

 

Poprawka 
senatorów: 
A. Pocieja, 
M. Rockiego 
poparta przez 
komisję 
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4)  w art. 8 w ust. 1 wyrazy „zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta), starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu, marszałka 

województwa, wicemarszałka województwa, członka zarządu 

województwa, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika 

województwa, sekretarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza 

województwa, przewodniczącego zarządu związku jednostek 

samorządu terytorialnego, członka zarządu związku jednostek 

samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, 

zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, członka zarządu 

dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorządowego 

zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku 

urzędniczym, doradcy lub asystenta” zastępuje się wyrazami 

„pracownika samorządowego, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego 

na podstawie umowy o pracę na stanowisku pomocniczym lub 

obsługi,”; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
komisję 

5)  w art. 8 w ust. 1 wyrazy „najpóźniej po upływie” zastępuje się 

wyrazami „w terminie”; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7. 

 

6)  Uwaga: 
poprawka wycofana 
po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. Osoby łączące w dniu wejścia w życie ustawy funkcję 

burmistrza dzielnicy, zastępcy burmistrza dzielnicy i członka zarządu dzielnicy 

m.st. Warszawy z członkostwem w organach pochodzących z wyboru, mogą 

łączyć funkcje do końca kadencji tych organów.”; 

 

 

 

 
 

Poprawka sen. 
M. Borowskiego 
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7)  Uwaga: 
poprawka wycofana 
po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

"Art. 8a. Przepis art. 10a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 5 stosuje się 

począwszy od kadencji organu jednostki samorządu terytorialnego 

następującej po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.". 

Poprawka sen. 
J. Sepioła 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

…………………………………………………………………………………………............................ 


