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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Janusz Sepioł. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym 

(druk senacki nr 749, druki sejmowe nr 2751 i 2796). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Tadeusz Arłukowicz, Witold 

Gintowt-Dziewałtowski, Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz, 

Ireneusz Niewiarowski, Jarosław Obremski, Andrzej Pająk, Janina 

Sagatowska, Janusz Sepioł, Krzysztof Słoń, 

 
 goście: 

 Krajowe Biuro Wyborcze: 

 ekspert Lech Gajzler, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Renata Bronowska. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Przewodniczący przypomniał, że senacka Komisja Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej we wrześniu złożyła do marszałka Senatu wniosek o podjęcie 

inicjatywy ustawodawczej w sprawie będącej przedmiotem niniejszej nowelizacji. 

Podkreślił, że rozpatrywana ustawa dotyczy uregulowania kwestii tworzenia odrębnych 

obwodów głosowania podczas referendum lokalnego w celu umożliwienia udziału w 

głosowaniu osobom przebywającym w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy 

społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych 

takich zakładów i aresztów. 

Ekspert w Krajowym Biurze Wyborczym (KBW) Lech Gajzler poparł rozwiązania zawarte 

w ustawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego pozytywnie odniosła się do rozpatrywanej 

nowelizacji. Zgłosiła wątpliwość dotyczącą redakcji art. 54 ustawy i zaproponowała 

wprowadzenie poprawki o treści zbliżonej do zapisów w zgłoszonym projekcie 

komisyjnym. Poinformowała również o stanowisku Ministerstwa Zdrowia do wspomnianej 

inicjatywy, w którym resort krytycznie odniósł się do użytego w niej terminu „zakłady 

opieki zdrowotnej”, uznając je za zbyt szerokie. 

Przedstawiciel KBW L. Gajzler wyraził opinię, że poprawka zaproponowana przez Biuro 

Legislacyjne nie będzie miała merytorycznego wpływu na treść ustawy. 

Senator Janusz Sepioł zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  

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

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Tadeusza Arłukowicza. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 749 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


