
 

NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego i 

Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 26 czerwca 2014 r. 

Nr posiedzenia: 179 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Iwan. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (druk senacki nr 658; druki sejmowe nr 1783, 

2406 i 2406-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 665, druki sejmowe 

nr 1786, 2334 i 2334-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Witold Gintowt-

Dziewałtowski, Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz, Zbigniew 

Meres, Jarosław Obremski, Janina Sagatowska,  

 
 goście: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 sekretarz stanu Kazimierz Plocke, 

 dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią Zbigniew 

Abramowicz, 

 naczelnik Wydziału Ochrony i Kształtowania Rolniczej  

Przestrzeni Produkcyjnej w Departamencie Gospodarki 

Ziemią Hanna Marzęcka, 

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: 

 główny specjalista w Departamencie Administracji 

Publicznej Artur Kocik, 

 Państwowa Komisja Wyborcza: 

 sekretarz Kazimierz Czaplicki, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 starszy legislator w Biurze Legislacyjnym Michał Gil. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz 

Plocke. Ustawa wprowadza obowiązek uzyskania zgody ministra właściwego ds. rozwoju 

wsi na odrolnienie gruntów rolnych i leśnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli ich 

obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha. Wiceminister podkreślił, 

że przepisy nowelizacji porządkują sytuację i ministerstwo w pełni ją popiera. 
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Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o charakterze legislacyjnym.  

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.  

Senator Stanisław Iwan zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Iwana. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 658 B). 

  

Ad 2. Ustawę omówił sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. 

Celem ustawy jest umożliwienie głosowania korespondencyjnego wszystkim wyborcom 

w kraju we wszystkich wyborach z wyjątkiem wyborów samorządowych. Ponadto przepisy 

ustawy regulują zasady prowadzenia kampanii wyborczej w mediach oraz zasady 

udostępniania wykazów wpłat obywateli polskich na rzecz komitetów wyborczych. Poza 

tym ustawa wprowadza wiele usprawnień procedury wyborczej m.in. takich, jak: 

umożliwienie w nadzwyczajnych okolicznościach zmiany umiejscowienia lokalu 

wyborczego, wydłużenie terminów na dokonanie czynności wyborczej dla osób 

niepełnosprawnych. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego przedstawił opinię z propozycjami poprawek 

o charakterze organizacyjno-technicznym.  

Przedstawiciel PKW zgodził się z propozycjami Biura Legislacyjnego, a senatorowie 

Stanisław Iwan i Witold Gintowt-Dziewałtowski wspólnie zgłosili te poprawki. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.  

Komisja jednogłośnie przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki.  

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy (druk senacki nr 665 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


