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USTAWA 

z dnia 6 listopada 1992 r. 

o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. 

Art. 1. W ustawie 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, Nr 89,poz. 518 i z 1991 r. Nr 4, 
poz. 18 i Nr 110, poz. 473 oraz z 1992 r. Nr 85, poz. 428) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 4 w ust. 3 po wyrazie "gminie" dodaje się wyrazy 
"lub miejscowości", 

2) wart. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Gmina oraz inna komunalna osoba prawna nie może 

prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej 
poza zadania o charakterze użyteczności publicz
nej.", 

3) wart. 18: 
a) w ust. 2: 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gmi

ny, który jest głównym księgowym budżetu, 
oraz sekretarza gminy- na wniosek przewo
dniczącego zarządu," 

- w pkt 7 po wyrazie "oraz" dodaje się wyraz 
"zasad", a wyraz "przekazywanie" zastępuje się 
wyrazem "przekazywania", 

- w pkt 9: 
- lit. a) otrzymuje brzmienie: 

"a) określania zasad nabycia, zbycia i ob
ciążenia nieruchomości gruntowych oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szcze
gólne nie stanowią inaczej; do czasu 
określenia zasad zarząd może dokonywać 
tych czynności wyłącznie za zgodą rady 
gminy," 

- skreśla się lit. b), a dotychczasowe lit. c)-i) 
otrzymują oznaczenie lit. b)-h), 

b) w ust. 3 wyrazy "może powołać" zastępuje się 
wyrazem "powołuje", 

c) skreśla się ust. 4, 

4) wart. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do członków 
komisji spoza rady gminy.", 

5) wart. 28 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniU: 
,,5. Odwołanie zarządu gminy lub poszczególnych jego 

członków następuje w głosowaniu tajnym bez
względną' większością głosów ustawowego składu 
rady gminy. Głosowanie w sprawie odwołania prze
prowadza rada gminy, po zapoznaniu się z opinią 
komisji rewizyjnej, na następnej sesji po sesji, na 
której zgłoszono wniosek o odwołanie. 

6. W razie odwołania zarządu rada gminy powołuje 
w ciągu jednego miesiąca nowy zarząd. Do czasu 
powołania nowego zarządu rada może powierzyć 
dotychczasowemu zarządowi wykonywanie jego 
obowiązków." , 

6) w art. 36 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym.", 

7) wart. 37: 
a) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony pra
wnej przysługującej funkcjonariuszom publicz
nym.", 

b) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 4, 

8) wart. 45 w ust. 2 wyrazy "Uchwała rady" zastępuje się 
wyrazami "Uchwały organów", a wyraz "dotycząca" 
zastępuje się wyrazem "dotyczące". 

Art. 2. Gminy i inne komunalne osoby prawne, których 
działalność gospodarcza wykracza poza zakres określony 
wart. 9 ust. 2, obowiązane są doprowadzić do jej zgodności 
z ustawą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 
1994 r. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 19 grudnia 1992 r. 

w sprawie utworzenia. ,zmiany granic i ustalenia siedzib gmin w niektórych wojeWÓdztwach oraz nadania 
gminie statusu miasta. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3, 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,z 1991 r. Nr4, poz. 18 i Nr 110. poz. 473 oraz z 1992r. Nr 
85, poz. 428) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy,z dnia 18 maja 
1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy 
(Dz. U. Nr 34, poz. 200) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W województwie warszawskim: 
1) w mieście stołecznym Warszawa, z dzielnicy-gminy 

Warszawa-Ochota wyłącza się obszar o powierzchni 
935,00 ha (stanowiący miasto Ursus według stanu 
prawnego z dnia 31 'lipca 1977 r.) i tworzy się dzielnicę
-gminę Warszawa-Ursus z siedzibą władz w Warszawie-
-Ursusie, 


