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USTAWA 

z dnia 10 maja 1991 r. 

o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin. 

Art. 1 . W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja 
wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96) wprowadza się 
następujące zmiany: ł 

1) wart. 39: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1 . Pełnomocnictwa Generalnego Komisarza Wy
borczego i wojewódzkich komisarzy wybor
czych wygasają z mocy prawa na 6 miesięcy 
przed upływem kadencji rad wybranych w wy
borach, dla których przeprowadzenia zostali po
wołani.", 

b) ust. 3 skreśla się; 

2) w art. 1 09 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu : 
"O wygaśnięciu mandatu radnego zarząd gminy powia
damia wyborców właściwego okręgu wyborczego 
w drodze obwieszczenia."; 

3) w art. 110: 
a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1, 
b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu : 

,,2. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii zaintere
sowanych wyborców, może większością 2/3 
głosów, w obecności co najmniej połowy człon
ków rady, podjąć uchwałę o nieprzepro
wadzeniu wyborów w terminie określo
nym w ust. 1, jeżeli wskutek wygaśnięcia man
datów skład rady zmniejszył się nie więcej niż 
o jedną piątą . Tryb zasięgania opinii wyborców 
określa rada . 

3. Jeżeli w wyborach, o których mowa w ust. 1, 
zarejestrowany jest tylko jeden kandydat, głoso-

wania nie przeprowadza się , a za wybranego 
właściwa terytorialna komisja wyborcza uznaje 
zarejestrowanego kandydata, sporządzając od
powiedni protokół. Wzór protokołu określi Ge
neralny Komisarz Wyborczy. Przepisy art. 
90-94 stosuje się odpowiednio."; 

4) wart. 112 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu : 
,,3. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których 

obsadzenie w trybie ust. 1 i 2 nie było możliwe, skład 
rady zmniejszył się więcej niż o jedną piątą, przep 
rowadza się wybory uzupełniające do danej rady, 
chyba że do zakończenia kadencji rady zostało mniej 
niż 6 miesięcy . 

4. Wybory, o których mowa w ust. 3, przeprowadza się 
wyłącznie w okręgach , w których są do obsadzenia 
w tym trybie co najmniej dwa mandaty. Do wybo
rów tych stosuje się przepisy ustawy o wyborach 
w okręgach wielomandatowych . Przepis art. 110 
ust. 1 w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających oraz art. 111 stosuje się odpowied
nio ."; 

5) wart. 113 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 
,,3. Art. 110 ust. 3 stosuje się odpowiednio także do 

wyborów, o których mowa w ust. 1."; 

6) wart. 114 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 
,,3. Art. 110 ust. 3 stosuje się odpowiednio do wybo

rów, o których mowa w ust. 1 i 2." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 czerwca 1991 r. 

w sprawie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umów 
ubezpieczeń obowiązkowych oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niewykonanie tego obowiązku. 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990,. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) opłacie - rozumie się przez to opłatę, którą jest obowią
zana wnieść osoba nie wypełniająca obowiązku zawar
cia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, 

2) Funduszu - rozumie się przez to Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny, 

3) ubezpieczeniu - rozumie się przez to ubezpieczenia, 
o których mowa wart. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 

o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 
344) . 

§ 2. Do przeprowadzania kontroli wykonania przez po 
siadaczy pojazdów mechanicznych obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szko
dy powstałe w związku z ruc hem tych pojazdów są upraw
nieni : 

1) Policja, 

2) organy upoważnione na podstawie odrębnych przepi
sów do kontroli ruchu drogowego, 



Dziennik Ustaw Nr 53 - · 707 Poz. 228 i 229 

3) organy administracji rządowej właściwe w spra
wach rejestracji pojazdów, wydawania dowodów re
jestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszcza
jących pojazd do ruchu oraz wydawania tablic rejest
racyjnych, 

4) upoważnieni przedstawiciele Zarządu Funduszu, 

5) urzędy celne w stosunku do posiadaczy pojazdów 
mechanicznych zarejestrowanych poza granicami Rze
czypospolitej Polskiej , przy przekraczaniu przez te pojaz
dy granicy państwa. 

§ 3. Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiąz
ku zawarcia umowy ubezpieczeniil budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń 
losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu 
prowadzenia gospodarstwa rolnego są uprawnieni : 

1) rejonowe organy administracji rządowej właściwe ze 
względu na miejsce położenia budynków lub miejsce 
zamieszkania rolnika, 

2) organy gminy właściwej ze względu na miejsce położe
nia budynków lub miejsce zamieszkania rolnika, 

3) upoważnieni przedstawiciele Zarządu Funduszu . 

§ 4. Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiąz
ku zawarcia umów ubezpieczenia przewidzianych na mocy 
dotychczas obowiązujących ustaw lub ratyfikowanych przez 
Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych są upowa
żnieni przedstawiciele Zarządu Funduszu . 

§ 5. Uprawnione organy przeprowadzają kontrolę na 
zasadach i w trybie określonych w przepisach regulujących 
działalność tych organów. 

§ 6. Wykonanie obowiązku ubezpieczenia ustala się na 
podstawie dokumentów zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego . 

§ 7. 1. Jeżeli osoba kontrolowana nie posiada doku
mentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, 
organ przeprowadzający kontrolę, z wyjątkiem urzędów 
celnych, zawiadamia o tym Fundusz w terminie 14 dni od 
dnia przeprowadzenia kontroli . 

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 
1, Fundusz wzywa wskazaną osobę do uiszczenia, w terminie 
30 dni, opłaty lub do przedstawienia dokumentu potwier
dzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnie z ogól
nymi warunkami ubezpieczeń obowiązkowych . 

3. Po bezskutecznym upływie terminu określonego 

w ust. 2 dochodzenie roszczenia następuje na drodze po
stępowania egzekucyjnego w administracji. 

§ 8. 1. Opłata jest ustalana przez Fundusz na okres roku, 
w wysokości trzykrotnej średniej rocznej składki , na pod
stawie składek stosowanych w I kwartale tego roku przez 
ubezpieczycieli prowadzących dany rodzaj ubezpieczeń 
obowiązkowych . 

2. Wysokość opłaty na dany rok jest ogłaszana w Dzien
niku Urzędowym Ministerstwa Finansów, w terminie do dnia 
30 stycznia tego roku. 

3. Wysokość opłaty na 1991 r. ogłoszona zostanie 
w terminie 14 dni po wejściu w życie rozporządzenia . 

§ 9. 1. Jeżeli urząd celny stwierdzi , że posiadacz pojaz
du mechanicznego zarejestrowanego poza granicami Rze
czypospolitej Polskiej przy wjeździe na jej terytorium nie 
posiada dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia, o której 
mowa w § 2, nie dopuszcza tego pojazdu do przekroczenia 
granicy bez opłacenia składki za to ubezpieczenie. 

2. Jeżeli urząd celny stwierdzi , że posiadacz pojazdu, 
o którym mowa w ust. 1, przy wyjeździe z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada dokumentu zawarcia 
umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie dopuszcza 
tego pojazdu do przekroczenia granicy bez uiszczenia opłaty . 

3. Składki i opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza 
się w przedstawicielstwie Polskiego Biura Zielonej Karty. 

4. Do chwili utworzenia przedstawicielstw Polskiego 
Biura Zielonej Karty składki i opłaty, o których mowa w ust. 
1 i 2, uiszcza się w przedstawicielstwie Towarzystwa Ubez
pieczeń i Reasekuracji " Warta" lub innego ubezpieczyciela. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni do dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 

229 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 5 czerwca 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy leczniczej dla żołnierzy, emerytów wojskowych i rencistów 
wojskowych oraz dla członków ich rodzin. 

Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i' 342, z 1974 r. Nr 
24, poz. 142 i Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, 
z 1983 r. Nr 16, poz. 78, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 34, poz. 
178 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 4, poz. 19) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Obrony Narodowej 
oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1974 r. 
w sprawie pomocy leczniczej dla żołnierzy, emerytów wojs
kowych i rencistów wojskowych oraz dla członków ich 
rodzin (Dz. U. Nr 11 , poz. 67) w § 5 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1; 


