
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Senat

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Senat

Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 856 S)

USTAWA z dnia z dnia 16 lipca 1998 r. - ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN,
RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z
późn. zm.)

Art. 190.
1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

1) odmowy złożenia ślubowania;
1a) (utracił moc);
1b) niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o

swoim stanie majątkowym;
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;

2a) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem
określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;

2b) wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;
4) (uchylony);
5) śmierci.

[2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza rada w
drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia
mandatu.]

<2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza rada
w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia
mandatu.>

3.  W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 1b, 2a i 3 przed podjęciem uchwały o
wygaśnięciu mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

4. Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie
zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu.

5. Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której
mowa w ust. 1 pkt 2a, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania
prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
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6. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności
przez radnego w terminie, o którym mowa w ust. 5, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu
radnego, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od upływu tego terminu.

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.)

Art. 20.
1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę

potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji
dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej
kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników
wyborów do rad na obszarze całego kraju.

2a. Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień
przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21
dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.

[2b. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes
Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu
terytorialnego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.]

<2b. W przypadku wyborów przedterminowych oraz wyborów do rady w nowo
utworzonej gminie pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów
wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.
Przepisy ust. 2 i 2a stosuje się odpowiednio.>

2c. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady,
prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

3. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący
obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia
wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w
zdaniu drugim.

4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się
przepis ust. 1a, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

5. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku
obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
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Art. 22.
1. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.
2. Statut gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

<Art. 22a.
1. Rada gminy ulega rozwiązaniu z mocy prawa w przypadkach określonych w art. 197

ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z
późn. zm.).

2. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa art.
197 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 2a-
2c, z uwzględnieniem zasady, że osobę która w tym okresie pełni funkcję rady
gminy, wyznacza się dla każdej z gmin powstałych w wyniku zmian w podziale
terytorialnym państwa.>

Art. 24b.
1.Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w

urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego
zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od
dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania
mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.

3. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy.
Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia
urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

4.W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce
organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, termin, o którym
mowa w ust. 1, wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.

5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze
zrzeczeniem się mandatu.

[6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w
drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998
r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr
95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971).]

<6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w
drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.>

Art. 98a.
[1. Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 190

ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6, art. 26 ust. 2 i 5 ustawy
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z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia
mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, wygaśnięcia mandatu wójta, odwołania
ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z zastępcą wójta, sekretarzem gminy,
skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i osobą zarządzającą
lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie
odwołuje ze stanowiska lub nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ
gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze.]

<1. Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art.
190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6, art. 26 ust. 2 i 5
ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i
prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio
wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, wygaśnięcia mandatu
wójta, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z zastępcą wójta,
sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej
gminy i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz inną osobą wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta, nie
podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska lub nie rozwiązuje umowy o pracę,
wojewoda, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o niepodjęciu
odpowiedniego aktu, wzywa organ gminy do jego podjęcia w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu.>

3. Przepis art. 98 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest
również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze.

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

Art. 86a.
[1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art.

190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 7, oraz art. 5 ust. 2, 3 i
5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym
odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, odwołania ze
stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu województwa,
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sekretarzem województwa, skarbnikiem województwa, kierownikiem wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej i osobą zarządzającą lub członkiem organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze
stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ województwa do
podjęcia uchwały w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze.]

<1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiązkowi wynikającemu z
przepisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 7,
oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie
dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu
radnego, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem
zarządu województwa, sekretarzem województwa, skarbnikiem województwa,
kierownikiem wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej i osobą
zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz
inną osobą wydającą decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa,
nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o
pracę, wojewoda, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o niepodjęciu
uchwały, wzywa organ województwa do jej podjęcia w terminie 30 dni.

 2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu.>

3. Przepis art. 86 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest
również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze.

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

Art. 85a.
[1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 190

ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia
mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, odwołania ze stanowiska albo
rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu powiatu, sekretarzem powiatu,
skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu i osobą
zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego powiatową osobą prawną, nie
podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę,
wojewoda wzywa organ powiatu do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.
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2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze.]

<1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art.
190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 ust. 2,
3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym
odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego,
odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu
powiatu, sekretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki
organizacyjnej powiatu i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego
powiatową osobą prawną oraz inną osobą wydającą decyzje administracyjne w
imieniu marszałka województwa, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze
stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda, w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o niepodjęciu odpowiedniego aktu, wzywa organ
powiatu do jego podjęcia w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu.>

3. Przepis art. 85 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest
również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze.

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. O BEZPOŚREDNIM WYBORZE WÓJTA,
BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.)

Art. 26.
1. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:

1) odmowy złożenia ślubowania,
1a) (utracił moc);
1b) niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o

swoim stanie majątkowym;
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,
4) naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji

lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach,
5) (uchylony),
6) orzeczenia trwałej niezdolności do pracy w trybie określonym w przepisach o

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
7) śmierci,
8) odwołania w drodze referendum,
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9) odwołania wójta w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984),

10) zmian w podziale terytorialnym, o których mowa w art. 197 ust. 1 pkt 4 ustawy, o
której mowa w art. 2 ust. 2.

[2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-7 stwierdza rada gminy,
w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek
wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu z przyczyn, o
których mowa w ust. 1 pkt 1-5, należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.]

<2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-7 stwierdza rada
gminy, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny
wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu z przyczyn,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.>

3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7,
przewodniczący rady gminy niezwłocznie przesyła wojewodzie i komisarzowi
wyborczemu.

[4. Jeżeli wójt przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność
gospodarczą, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
ślubowania.

5. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej przez wójta w terminie, o którym mowa w ust. 4, rada gminy stwierdza
wygaśnięcie mandatu wójta, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od
upływu tego terminu.]

<4. Jeżeli wójt przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność
gospodarczą, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obowiązany jest do zrzeczenia się
funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 3
miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

 5. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej przez wójta w terminie, o którym mowa w ust. 4, rada
gminy stwierdza wygaśnięcie mandatu wójta, w drodze uchwały, w terminie
miesiąca od upływu tego terminu.>


