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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, 
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2) zmienia się granice gminy Kobyłka przez przyłączenie 
obszaru części wsi Kobylak o powierzchni 35,30 ha 
i obszaru części wsi Turów o powierzchni 132,40 ha 
z gminy Wołomin, 

3) zmienia się granice gminy Zielonka przez przyłączenie 
obszaru części wsi Kobylak o powierzchni 94,50 ha 
z gminy Wołomin. 

§ 2. W województwie bydgoskim zmienia się granice 
gminy Lniano przez przyłączenie obszaru leśniczówki Lnia
nek o powierzchf;li 14,44 ha z gminy Cekcyn. 

§ 3. W województwie częstochowskim tworzy się gmi
nę Boronów z siedzibą władz w Boronowie; w skład gminy 
Boronów wchodzą: obszar wsi Boronów wraz z leśniczówką 
Cielec, gajówką Szklana Huta, przysiółkami Doły i Sitki oraz 
obszary wsi Dębowa Góra, Grójec, Hucisko i Zumpy z gminy 
Herby. 

§ 4. W województwie gdańskim: 

1) tworzy się gminę Czarna Woda z s iedzibę władz w Czar
nej Wodzie; w skład gminy Czarna Woda wchodzi 
obszar wsi Czarna Woda oraz obszar części wsi Lubiki 
o powierzchni 3,88 ha z gminy Kaliska, 

2) zmienia się granice gminy Bobowo przez przyłączenie 
obszaru wsi Wysoka z gminy Starogard Gdański, 

3) zmienia się granice gminy o statusie miasta Włady
sławowo przez przyłączenie obszarów: części wsi tebcz 
o powierzchni 357,31 ha, części wsi Strzelno o. powierz
chni 12,32 ha oraz części wsi Swarzewo o powierzchni 
144,78 ha z gminy Puck, 

4) gminie Czarna Woda nadaje się status miasta. 

§ 5. W województwie katowickim: 

1) tworzy się gminy: 
a) Jejkowice z siedzibą władz w Jejkowicach; w skład 

gminy Jejkowice wchodzi obszar wsi Jejkowice 
z gminy Gaszowice, 

b) Kornowac z siedzibą władz w Kornowacu; w skład 
gminy Kornowac wchodzą obszary wsi: Kobyla, 
Kornowac, tańce, Pogrzebień i Rzuchów z gminy 
Lyski, 

2) zmienia się granice gminy o statusie miasta Dąbrowa 
Górnicza przez przyłączenie obszaru części wsi Trzebies
ławice o powierzchni 1013,89 ha z gminy Siewierz. 

§ 6. W województwie koszalińskim zmienia się granice 
gminy o statusie miasta $widwin przez przyłączenie ob-

szarów: części wsi Gola Dolna o powierzchni 0,79 ha, części 
wsi Stary Przybysław o powierzchni 8,91 ha oraz części wsi 
$widwinek o powierzchni 29,92 ha z gminy $widwin. 

§ 7. W województwie łomżyńskim zmienia się granice 
gminy Andrzejewo przez przyłączenie obszaru wsi Godlewo
-Gorzejewo oraz obszaru wsi Mianowo z gminy Szulborze 
Wielkie. 

§ 8. W województwie olsztyńskim zmienia się granice 
gminy o statusie miasta Kętrzyn przez przyłączenie obszarów: 
osady Bałtrucie o powierzchni 89,31 ha, osady Kętrzyńska 
Kępa o powierzchni 25,08 ha, osady Wopławki o powierz
chni 23,88 ha, przysiółka Zielnik o powierzchni 45,05 ha oraz 
obszaru części wsi Nowa Wieś Kętrzyńska o powierzchni 
18,40 ha z gminy Kętrzyn. 

§ 9. W województwie ostrołęckim zmienia się granice: 

1) gminy Kadzidło przez przyłączenie obszaru części wsi 
Długi Kąt o powierzchni 26,30 ha z gminy Lelis, 

2) gminy Olszewo- Borki przez przyłączenie obszaru części 
wsi Siemnocha o powierzchni 35,68 ha z gminy Lelis. 

, § 10. W województwie poznańskim zmienia się granice 
gminy $roda Wielkopolska przez przyłączenie obszaru części 
wsi Jaszkowo o powierzchni 7,65 ha z gminy Zaniemyśl. 

§ 11. W województwie przemyskim zmienia się granice 
gminy o statusie miasta Dynów przez przyłączenie obszaru 
wsi Bartkówka z gminy Dynów. 

§ 12. W województwie rzeszowskim tworzy się gminę 
Gawłuszowice z siedzibą władz w Gawłuszowicach; w skład 
gminy Gawłuszowice wchodzą obszary wsi: Gawłuszowice 
i Ostrówek z gminy Borowa oraz Brzyście, Kliszów, Krzemie
nica, Młodochów i Wola Zdakowska z gminy Tuszów Naro
dowy. 

§ 13. W województwie siedleckim zmienia się granice 
gminy Mordy przez przyłączenie obszarów wsi: Płosodrza, 
Rogóziec, Stara Wieś, Suchodołek, Suchodół Wielki, Woj
nów oraz Wólka Biernat y z gminy Przesmyki. 

§ 14. W województwie toruńskim zmienia się granice 
gminy Chełmno przez przyłączenie obszaru wsi Borówno 
oraz obszaru wsi Różnowo z gminy Unisław. 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1993 r. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 19 grudnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin 
W województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, lesz
czyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkows
kim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamoj~ 

skim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 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. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473 oraz z 1992 r. Nr 85, 
poz. 428) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 
1991 . r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia 
siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, 
białostockim, bielskim, częstochowskim, I<atowickim, kielec
kim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, 


