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Art. 35. 1. Po ustaleniu wyników głosowania teryto
rialna komisja sporządza protokół wyniku referendum, który 
zawiera: 

1) łączne dane liczbowe w sprawach, o których mowa 
wart. 34 ust. 1, z terenu całej gminy, 

2) wynik referendum. 

2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące 
w skład komisji, obecne przy jego sporządzeniu . Protokół 
opatruje się pieczęcią komisji . 

Art. 36. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wy
ników referendum terytorialna komisja podaje je do wiado
mości publicznej w lokalach głosowania , siedzibie urzędu 
gminy i prasie lokalnej. 

Art. 37. Jeżel i referendum zakończy się wynikiem roz
strzygającym w sprawie poddanej referendum, rada gminy 
niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji. 

Art. 38. 1. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyni
ków referendum każdy uprawniony do wzięcia w nim udziału 
mieszkaniec gminy może wnieść protest, jeżeli dopuszczono 
się naruszenia przepisów niniejszej ustawy, a naruszenie to 
mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik referendum. 

2. Protest wnosi się na piśmie do właściwego sądu 
wojewódzkiego. Wnoszący protest formułuje w nim zarzuty, 
podaje dowody i uzasadnia go. 

3. Jeżeli protest nie spełnia warunków, o których mowa 
w ust. 2, sąd wojewódzki pozostawia go bez dalszego biegu. 

4. Sąd wojewódzki rozpatruje protesty w ciągu 14 dni 
w trybie postępowania nieprocesowego w składzie 3 sę
dziów z udziałem wnoszącego protest i przedstawiciela 
komisji. Na postanowienie sądu nie przysługują środki od 
woławcze. 

5. W przypadku uwzględnienia protestu stosuje się 
odpowiednio art. 107 i 108 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
- Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96 
i z 1991 r. Nr 53, poz. 227). 

Art. 39. Uznanie uchwały rady gminy w sprawie przep
rowadzenia referendum za sprzeczną z prawem w trybie art. 
91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, 
poz. 253 i Nr 89, poz. 518 oraz z 1991 r. Nr 4, poz. 18) jest 
równoznaczne z unieważnieriiem wyników referendum. 

Art. 40. 1. Z zastrzeżeniem drt . 38 ogłoszenie wyni
ków referendum rozstrzygających o odwołaniu rady gminy 
przed upływem kadencji oznacza zakończenie działalności tej 
rady. 

2. Nowe wybory do rady gminy przeprowadza się 
zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja 
wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96 i z 1991 r. Nr 53, 
poz. 227) . 

3. Odwołanie rady gminy jest równoznaczne z roz
wiązaniem zarządu gminy. Prezes Rady Ministrów wyznacza 
wówczas osobę, która do czasu wyboru nowych organów 
gminy pełni funkcję tych organów. 

Art. 41. Koszty referendum pokrywa się z budżetu 
gminy. Nie dotyczy to czynności podejmowanych przez 
wojewódzkiego komisarza wyborczego. 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

Art. 42. W sprawach nie uregulowanych niniejszą 
ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. 
Nr 16, poz. 96 i z 1991 r. Nr 53, poz. 227) . 

Art . 43~ W sprawach uregulowanych niniejszą ustawą 
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 maja 1987 r. 
o konsultacjach społecznych i referendum (Dz. U. Nr 14, poz. 
83) . 

Art. 44. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo
rządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, 
Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518 oraz 
z 1991 r. Nr 4, poz. 18) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 12 w ust. 1 wyraz "lokalnego" zastępuje się 
wyrazem " gminnego", 

2) wart. 13 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy rady lub 

na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców upraw
nionych do głosowania." 

,,3. Referendum w sprawie odwołania rady gminy przed 
upływem kadencji przeprowadza się ni'! zasadach 
określonych w ust. 1 i 2.". . 

Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

11 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa , 

474 
. " 

USTAWA 

z dnia 16 października 1991 r. 

o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniu spąłecznym. 
'J ~ 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o świad
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143, 
z 1985 r. Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 4i poz. 202, z 1989 r. Nr 
4, poz. 21 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1991 r. Nr 1 04, poz. 450 i Nr 
106, poz. 457) art. 48 otrzyrt1uje brzmienie: 

"Art. 48. Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich 
wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 

1) zakłady pracy, które nie zgłasz~ją , imiennie 
pracowników do ubezpieczenia ' ~:połecznego 
w oddziale Zakładu UbezpieczeńSp<,>łecznych 
- swoim pracownikom w czasie) J:Wania ich 
zatrudnienia, a także po ustaniu 'z'cHh,Jdnienia, 
jeżeli niezdolność do pracy powstała przed 
ustaniem zatrudnienia, ., :.,', 

2) oddziały Zakładu Ubezpieczeń ~połecznych 
- w pozostałych przypadkach: ' :" , 

. ' , 

'" lo .,' . '. 
; .I,' 

........ 

. , 
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Art. 2. W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubez
pieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz 
jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31 , poz. 
146, z 1989 r. Nr 32, poz.169 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. 
Nr 36, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Pracę uważa się za wykonywaną stale, jeżeli trwa 

nieprzerwanie co najmniej 30 dni." , 

2) wart. 28 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się 
przecinkiem i dodaje wyrazy "a także tryb postępowania 
w sprawach kontynuowania ubezpieczenia", 

3) wart. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Współpracę uważa się za wykonywaną stale, jeżeli 

trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni." , 

4) wart. 38 w ust. 1 skreśla się wyrazy "kontynuowania 
ubezpieczenia"; 

5) dodaje się art. 38 1 w brzmieniu : 
"Art. 381

. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do 
osób wykonujących pracę na podstawie 
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia na 
rzecz innych niż uspołecznione zakłady pracy 
i osób fizycznych oraz do osób z nimi współ
pracujących . " 

Art. 3. W ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubez
pieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gos
podarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250 
i z 1990 r. Nr 36, poz. 206) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem roz

poczęcia działalności rodzącej obowiązek ubezpie
czenia, a ustaje z dniem, w którym nastąpiło zaprzes
tanie działalności."; 

2) w art. 7: 
a) po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

,,5. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, ma
cierzyńskiego i pogrzebowego stanowi, z za
strzeżeniem ust. 6, kwota odpowiadająca prze
ciętnej miesięcznej podstawie wymiaru składek 
z okresu ostatnich 12 miesięcy ubezpieczenia, 
a jeżeli ubezpieczenie trwało krócej - z faktycz
nego okresu ubezpieczenia. Podstawa wymiaru 

tych zasiłków nie może być niższa od najniższej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie za 
miesiąc kalendarzowy, w którym powstało pra
wo do zasiłku . 

6. W okresie pierwszych 12 miesięcy ubezpieczenia 
podstawa wymiaru zasiłków ustalana w myśl 
ust. 5 nie może być wyższa od kwoty 250% 
przeciętnego wynagrodzenia. Górną granicę 
podstawy wymiaru zasiłków ustala się miesięcz 
nie poczynając od trzec iego miesiąca kalenda
rzowego każdego kwartału na okres trzech mie
sięcy na podstawie przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału , ogła
szanego dla celów emerytalnych." , 

b) dotychczasowe ust. 5 i 6 otrzymują oznaczenie ust. 
7 i 8; 

3) wart. 19 wyrazy "określonych wart. 5 pkt 2, 4, 5 i T 
skreśla się; 

4) wart. 20 wyrazy "zasady obliczania podstawy wymia
ru świadczeń, o których mowa w art. 5 pkt 2 i T skreśla 
się; 

5) wart. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Obowiązek ubezpieczenia osoby współpracującej 

powstaje z dniem, w którym nastąpiło rozpoczęcie 
współpracy." 

Art. 4. W ustawie z dnia 25 listopada 1986 r. o or
ganizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441, z 1990 r. Nr 36, 
poz. 206 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 104, poz. 450) wart. 
41 wyrazy "do 50000 złotych" zastępuje się wyrazami "do 
wysokości najwyższej grzywny przewidzianej w przepisach 
prawa o wykroczeniach". 

Art. 5. Kadencję rad nadzorczych określoną wart. 20 
i 21 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji 
i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r. Nr 
25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441 , z 1990 r. Nr 36, poz. 206 oraz 
z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 104, poz. 450) przedłuża się do 
dnia 30 września 1992 r., nie dłużej jednak niż do dnia 
wejścia w życie nowej ustawy o organizacji i finansowaniu 
ubezpieczeń społecznych. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 
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USTAWA 

z dnia 19 października 1991 r. 

o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy 
o samorządzie terytorialnym, a także o zmianie niektórych innych ustaw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1990 r. o do
chodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. 
orazozmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 
89, poz. 518) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w tytule ustawy po wyrazach "w 1991 r: ' dodaje się 

wyrazy "i w 1992 r."; 
2) wart. 1 w pkt 1: 

a) w lit. c) wyraz "drogowego" zastępuje się wyrazami 
"od środków transportowych", 

b) dodaje się lit. g) w brzmieniu : 
"g) podatku leśnego,"; 

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 3. 1. Dochodami gmin są udziały w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa 
w wysokości : 

1) 1 5% wpływów z podatku dochodowego 
od osób fizycznych, 




