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Poz. 1805 i 1806

1805
USTAWA
z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe oraz ustawy
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Art. 1. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

3) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobie zajmujàcej kierownicze stanowisko
paƒstwowe mo˝e byç przyznane wynagrodzenie rycza∏towe z tytu∏u sta∏ej dodatkowej pracy
w charakterze nauczyciela akademickiego
w szkole wy˝szej albo pracownika naukowego
w instytucie naukowym lub naukowo-badawczym, je˝eli osoba ta posiada tytu∏ naukowy
profesora lub stopieƒ naukowy doktora habilitowanego.”.

1) w art. 2a dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W 2003 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala si´
w wysokoÊci wynagrodzenia przys∏ugujàcego
Prezydentowi w grudniu 2002 r.”;
2) w art. 3 dodaje si´ ust. 2c w brzmieniu:
„2c. W 2003 r. wynagrodzenie osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2—4, ustala si´ w wysokoÊci wynagrodzenia przys∏ugujàcego tym osobom w grudniu 2002 r.”;
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50,
poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178,
z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350,
Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r.
Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016
i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69 i Nr 48, poz. 552 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1784
i 1800.

Art. 2. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267 i Nr 213,
poz. 1802) dodaje si´ art. 29e w brzmieniu:
„Art. 29e. W 2003 r. kwota bazowa dla osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe nie jest waloryzowana.”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1806
U S TA W A
z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o samorzàdzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.1)
Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorzàdowych, ustaw´ z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne,
ustaw´ z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym, ustaw´ z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa, ustaw´ z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustaw´ z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz ustaw´ z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 24f:
a) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Je˝eli radny przed rozpocz´ciem wykonywania mandatu prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà, o której mowa w ust. 1, jest obowiàzany do zaprzestania prowadzenia tej
dzia∏alnoÊci gospodarczej w ciàgu 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia Êlubowania. Niewype∏nienie obowiàzku, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, stanowi podstaw´ do stwierdzenia wygaÊni´cia mandatu radnego

