
	
                                                                                                                 Rzeszów 18.12.2017 r.  
Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego                                                                                                  
 
 
                                         Szanowny Pan  
                                         Jerzy Cypryś  
                                         Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 
                           
                                        Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wnioskuje o 
wprowadzenie do porządku obrad najbliższej Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
przyjecie stanowiska w sprawie    zmian  w ustawie Kodeks wyborczy   i   zmian  ustaw   
dotyczących  samorządu   terytorialnego . 
 
w załączeniu: 
1. projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
2. Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego.    
 

 
                                                               Przewodniczący  Klubu  Radnych  
                                                               Polskiego Stronnictwa Ludowego 

 
                                                        Wiesław Lada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Projekt - 
 
UCHWAŁA NR ………………………… 
  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ………………………….. 2017r. 
 
w sprawie stanowiska  dotyczącego  zmian  w ustawie Kodeks wyborczy   i   
zmian  ustaw   dotyczących  samorządu   terytorialnego . 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017r.poz. 2096) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa 
Podkarpackiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 
Podk. Nr 28, poz.1247 z późn. zm.) 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
 uchwala  co następuje ; 

 
§ 1  

 
Przyjmuje   się  stanowisko dotyczące  zmian  w ustawie Kodeks wyborczy   i   
zmian ustaw   dotyczących     samorządu   terytorialnego , stanowiące załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały . 
 

§2 
Uchwała podlega przekazaniu Sejmowi , Senatowi i Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej . 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego . 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
  
       Stanowisko Sejmiku  Województwa Podkarpackiego  
 sprawie  zmian  w ustawie Kodeks wyborczy   i   zmian ustaw   dotyczących     
samorządu   terytorialnego . 
 
My  Radni Sejmiku Województwa  Podkarpackiego , wyrażamy głęboki  
niepokój  w związku  z uchwalonymi  zmianami ustaw   dot. poszczególnych 
szczebli samorządu  oraz  Kodeksu Wyborczego .  Powszechnie wiadomo , 
że  kształt ordynacji wyborczej  ma  także duży  wpływ na wyniki wyborów 
. 
 
      Wprowadzane zmiany kodeksu wyborczego  wprowadzają preferencje  
dla małych okręgów wyborczych  , co oznacza de facto podniesienie progu  
wyborczego nawet do 25 % , a tym samym  pozbawienie reprezentacji w 
Sejmiku  około połowy Wyborców .    
 Szczególny niepokój  budzi min  : 
1/ przyznanie  zbyt  szerokich kompetencji Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  , a zwłaszcza przyznanie mu uprawnienia 
do wskazywania Szefa Krajowego Biura Wyborczego , co pozwoli na „  
ręczne sterowanie  wyborami „ , 
2/  odejście od sędziowskiego składu Państwowej Komisji Wyborczej ,  
3/ możliwość mianowania komisarzy wyborczych  spoza środowiska 
sędziowskiego ,  
4/ niejasne  kryteria oceny  oddania głosu na karcie do głosowania i  duża 
dowolność w uznawaniu  ważności głosu ,    
5/ zmiany ustrojowe,  które  mogą  powodować chaos  w pracy organów 
samorządowych  np.  nie wiadomo  po co powołuje się komisje skarg i 
wniosków  skoro już istnieje Komisja Rewizyjna, 
6/ wprowadzenie dla radnego obowiązku zadeklarowania poparcia  / braku 
poparcia  dla zarządu i podania tego do wiadomości publicznej, nie 
wiadomo w jakim celu ? 
7/ wprowadzenie specyficznego wyboru przewodniczącego komisji 
rewizyjnej , bez zgody zainteresowanego radnego  . 
        Wiele zmian budzi niepokój i obawy o przyszłość samorządu . 
Wprowadzane zmiany  mogą prowadzić do  upolitycznienia i 
antagonizowania samorządu i Wyborców . Dziś w Polsce potrzeba  
porozumienia   , aby zapewnić rozwój  i spokój Naszej Ojczyzny  i Naszych 
Małych Ojczyzn . 
             W trosce o zapewnienie wolnych , uczciwych wyborów ,  
przeciwstawiamy się  dalszemu antagonizowaniu  Społeczeństwa i  
apelujemy o wycofanie tych zmian  . 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


