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  USTAWA 

z dnia 23 listopada 2002 r. 

 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw1) 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 156, 
poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24f: 

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził 
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do 
zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 mie-
sięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o któ-
rym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy, o której mowa 
w art. 24b ust. 6.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wój-
tów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek or-
ganizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów 
zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami 
władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocni-
kami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powo-
łanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 2, nastąpiły przed 
rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru wój-

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządo-

wych, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospo-
darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, usta-
wę z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz ustawę z 
dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.  

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2002 
r. Nr 214, poz. 1806; 
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ta lub przed powołaniem na stanowisko zastępcy wójta, sekretarza gmi-
ny, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz 
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą 
prawną, osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane zrzec się sta-
nowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania 
przez radnego albo wójta lub od dnia powołania na stanowisko. W razie 
niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 2, 
traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym.”, 

d) w ust. 5 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przed-
siębiorców”, 

e) uchyla się ust. 6; 

2) art. 24h otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24h. 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, 
kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i 
członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba 
wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani 
do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego 
dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe 
dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera in-
formacje o: 

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach 
w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, 
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tery-
torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej 
mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także 
dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczą-
ce zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, 

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działal-
ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych 
z każdego tytułu, 

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych, 

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zło-
tych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz wa-
runkach, na jakich zostały udzielone. 

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przyna-
leżność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i 
zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. 

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wyso-
kości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok po-
przedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach: 

1) radny - przewodniczącemu rady gminy, 

2) wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie, 
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3) zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik 
jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek 
organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wy-
dająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi. 

4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w termi-
nie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświad-
czenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację 
o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności go-
spodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał 
mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem 
wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez rad-
nego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem 
kadencji.  

5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jed-
nostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu 
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decy-
zje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświad-
czenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stano-
wisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia ma-
jątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kie-
rownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i 
członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba 
wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani 
dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowa-
dzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed 
dniem powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia mająt-
kowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według 
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwo-
łania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonu-
ją osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, któ-
rym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzem-
plarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. 
Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat. 

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonu-
je również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizu-
jąc oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia rów-
nież zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie. 

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest 
uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia 
majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osią-
gniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio 
złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich 
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kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym (PIT). 

9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie ma-
jątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot do-
konujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu 
kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
kania osoby składającej oświadczenie  z wnioskiem o kontrolę jej 
oświadczenia majątkowego. 

10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia mająt-
kowego podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przy-
sługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbo-
wej. 

11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 września 
1991r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 
83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 
116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 
110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 
89 poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczące 
kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub peł-
niących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych mini-
strowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie 
do 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy in-
formację o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub 
złożyły je po terminie, 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych 
oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskaza-
niem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątko-
wych. 

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formu-
larza oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekreta-
rza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej 
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego 
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administra-
cyjne w imieniu wójta, uwzględniając zakazy określone w odnie-
sieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, 
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 
984 i Nr 214, poz. 1806).”;  

3) dodaje się art. 24i-24m w brzmieniu: 
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„Art. 24i. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wy-
łączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego 
oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.  

2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi ko-
pie oświadczeń majątkowych, które im złożono. 

3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są 
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 
1271). 

Art. 24j. 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, 
kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i 
członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba 
wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani 
do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzo-
nej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, 
jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której 
osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest 
zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia oświadcze-
nia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżon-
ków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawar-
te zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy 
lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków praw-
nych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych 
usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach po-
wszechnie obowiązujących. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, wstępny, zstępny 
lub rodzeństwo w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej 
osoby zostali zatrudnieni na terenie danej gminy w jednostce or-
ganizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jedno-
stek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę 
lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spół-
kach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji 
posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązana do 
pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której składa 
oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy 
również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, wstępne-
go, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnionych w podmiotach, o 
których mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 
dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia, a w przypadku 
podjęcia działalności gospodarczej albo zawarcia umowy, o któ-
rej mowa w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie za-
trudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zło-
żenia oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 2, składana 
jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej złożenia. 

4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio przepis art. 24h ust. 3. 
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5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o któ-
rej mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 24h ust. 
6 i 8, z tym że nie przesyła się ich właściwemu urzędowi skarbo-
wemu i nie podlegają one analizie przez urząd skarbowy. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której 
mowa w ust. 2, podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w 
art. 24i, z tym że ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące 
adresów zamieszkania osób je składających oraz osób, których 
one dotyczą.  

Art. 24k. 1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym 
w art. 24h ust. 4 i 5, oświadczeń, o których mowa w art. 24j ust. 
1, lub informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, w terminie 
określonym w art. 24j ust. 3 przez: 

1) radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświad-
czenia lub informacji, 

2) wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, 
kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobę zarządza-
jącą i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną 
oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wój-
ta - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w 
którym powinny być złożone oświadczenie lub informacja, 
do dnia złożenia oświadczenia lub informacji. 

2. Jeżeli sekretarz gminy lub skarbnik gminy nie złożą w terminie 
oświadczenia majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art. 
24j ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, rada 
gminy odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 
dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia 
lub informacji. 

3. Jeżeli zastępca wójta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, 
osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną oso-
bą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imie-
niu wójta nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, 
oświadczeń, o których mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o 
której mowa w art. 24j ust. 2, właściwy organ odwołuje ich albo 
rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni 
od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub 
informacji. 

4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w 
ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez 
wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

Art. 24l. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątko-
wym, oświadczeniach, o których mowa w art. 24j ust. 1, albo in-
formacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, powoduje odpowiedzial-
ność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

Art. 24m. 1. Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, sekretarz gminy, kierow-
nik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek 
organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydają-
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ca decyzje administracyjne w imieniu wójta w trakcie pełnienia 
funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakoń-
czeniu pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie mogą przy-
jąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze majątkowym, nie-
odpłatnie lub odpłatnie w wysokości niższej od jego rzeczywistej 
wartości od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli 
biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidual-
nych jego dotyczących, mieli bezpośredni wpływ na jego treść. 

2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w któ-
rym: 

1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość 
głosów w jego organach, także na podstawie porozumień z 
innymi wspólnikami i akcjonariuszami, 

2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwo-
ływania większości członków organów zarządzających pod-
miotu zależnego, 

3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jed-
nocześnie członkami zarządu albo osobami pełniącymi funk-
cje kierownicze w podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą 
w stosunku zależności. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu 
lub usługi dostępnych w ramach publicznej oferty, a także nie do-
tyczy przedmiotów zwyczajowo wykorzystywanych w celach re-
klamowych i promocyjnych oraz nagród przyznawanych w kon-
kursach na działalność artystyczną.”; 

4) w art. 98a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepi-
sów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 
6, art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wybo-
rze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, 
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wy-
gaśnięcia mandatu radnego, mandatu wójta, odwołania ze stanowiska albo 
rozwiązania umowy o pracę z zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbni-
kiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i osobą zarzą-
dzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną, nie 
podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska lub nie rozwiązuje umowy 
o pracę, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w 
terminie 30 dni.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. Pracownik samorządowy jest obowiązany złożyć oświadczenie o 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 
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2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik 
samorządowy jest obowiązany określić jej charakter. Obowiązany 
jest on również składać odrębne oświadczenia w przypadku 
zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej pracow-
nik jest obowiązany złożyć pracodawcy samorządowemu w ter-
minie 30 dni od dnia zatrudnienia, podjęcia działalności gospo-
darczej lub zmiany jej charakteru. 

4. Niezłożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodar-
czej w terminie powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną. 

5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o pro-
wadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność 
na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998 
r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, 
poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 6-6b otrzymują brzmienie: 

„6) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmi-
strzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kie-
rowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i 
członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz 
inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta), 

6a) członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy po-
wiatów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarzą-
dzające i członków organów zarządzających powiatowymi osobami 
prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu 
starosty, 

6b) członków zarządów województw, skarbników województw, kierowni-
ków wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby 
zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi oso-
bami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w 
imieniu marszałka województwa,”; 

2) w art. 5: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wymienione w art. 2 pkt 5 i 7-10 stanowi podstawę do odwołania ze 
stanowiska,”, 

c) dodaje się ust. 2-6 w brzmieniu: 

„2. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza osoba, o której mowa 
w art. 2 pkt 6-6b, z wyłączeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
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właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 3-5, odwołuje ją albo rozwiązuje 
z nią umowę o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w któ-
rym uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania 
umowy o pracę. 

3. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza członek zarządu woje-
wództwa lub powiatu, skarbnik województwa, powiatu lub gminy albo 
sekretarz powiatu lub gminy, organ stanowiący jednostki samorządu te-
rytorialnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po upły-
wie miesiąca od dnia, w którym przewodniczący organu stanowiącego 
uzyskał informację o przyczynie odwołania. 

4. Jeżeli członek zarządu województwa lub powiatu przed dniem wyboru 
pełnił funkcję, prowadził działalność gospodarczą albo posiadał akcje 
lub udziały, o których mowa w art. 4, obowiązany jest w ciągu 3 mie-
sięcy od dnia wyboru zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działal-
ności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje. 

5. W przypadku niewypełnienia obowiązku przez osobę, o której mowa w 
ust. 4, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odwołuje 
ją najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu, o którym mowa w 
ust. 4. 

6. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2-
5 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedze-
nia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.”;  

3) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby wymienione w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-3 i 6-6b nie mogą, przed 
upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia 
funkcji, być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy, 
jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidual-
nych dotyczących tego przedsiębiorcy; nie dotyczy to decyzji admini-
stracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych 
na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem decyzji dotyczących 
ulg i zwolnień w tych podatkach lub opłatach.”; 

4) w art. 10: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 „Osoby określone w art. 1 oraz art. 2 pkt 1-5 i 7-11 są obowiązane do 
złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.”, 

b) w ust. 6 uchyla się pkt 2; 

5) w art. 12 w ust. 7 wyrazy „marszałków województw, starostów oraz wójtów 
(burmistrzów, prezydentów miast)” zastępuje się wyrazami „członków zarządów 
województw, skarbników województw, członków zarządów powiatów, sekreta-
rzy powiatów, skarbników powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miast), zastępców wójtów, sekretarzy gmin i skarbników gmin”; 

6) w art. 15 wyrazy „i 6” zastępuje się wyrazami „i 6-6b”. 
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Art. 4. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 21 uchyla się ust. 6; 

2) dodaje się art. 25a-25h w brzmieniu: 

„Art. 25a. 1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać 
darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykony-
wania mandatu zgodnie z art. 20 ust. 1.  

2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z pod-
jętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą 
prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. 

Art. 25b. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny 
rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mie-
nia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać 
taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem 
w prowadzeniu takiej działalności.  

2. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowa-
dził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obo-
wiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodar-
czej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypeł-
nienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi 
podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie 
art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu 
powiatu, sekretarzy powiatu, skarbników powiatu, kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób zarządzających i 
członków organów zarządzających powiatowymi osobami praw-
nymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrol-
nych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z 
udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w 
których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób 
na te funkcje są z mocy prawa nieważne. 

4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły 
przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem 
wyboru członka zarządu powiatu lub przed powołaniem na sta-
nowisko sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jed-
nostki organizacyjnej powiatu oraz osoby zarządzającej i członka 
organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osoby, o któ-
rych mowa w ust. 3, są obowiązane zrzec się stanowiska lub 
funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez 
radnego albo od dnia wyboru lub powołania na stanowisko. W ra-
zie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa 
w ust. 3, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym. 
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5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów 
lub akcji w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób 
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie oso-
by. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zby-
te przez radnego przed pierwszą sesją rady powiatu, a w razie 
niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania man-
datu i 2 lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących 
im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do po-
działu majątku, prawa poboru). 

Art. 25c. 1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik po-
wiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzą-
dzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą praw-
ną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu staro-
sty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie ma-
jątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. 
Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz 
majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświad-
czenie majątkowe zawiera informacje o: 

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach 
w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, 
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tery-
torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej 
mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także 
dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczą-
ce zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, 

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działal-
ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych 
z każdego tytułu, 

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych, 

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zło-
tych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz wa-
runkach, na jakich zostały udzielone. 

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przyna-
leżność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i 
zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. 

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wyso-
kości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok po-
przedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach: 

1) radny - przewodniczącemu rady powiatu, 

2) starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie, 

3) wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, 
skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powia-
tu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego po-
wiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje admini-
stracyjne w imieniu starosty - staroście. 
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4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 
dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia 
majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o spo-
sobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał man-
dat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Ko-
lejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku 
do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku po-
przedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.  

5. Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, 
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i 
członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz 
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty skła-
dają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia 
wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. 
Do pierwszego oświadczenia majątkowego członek zarządu po-
wiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki 
organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu za-
rządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca de-
cyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani dołączyć 
informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, 
powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są 
składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze 
stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonu-
ją osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, któ-
rym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzem-
plarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. 
Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat. 

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonu-
je również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizu-
jąc oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia rów-
nież zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie. 

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest 
uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia 
majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osią-
gniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio 
złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich 
kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym (PIT). 

9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie ma-
jątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot do-
konujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu 
kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
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kania osoby składającej oświadczenie  z wnioskiem o kontrolę jej 
oświadczenia majątkowego. 

10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia mająt-
kowego podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przy-
sługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbo-
wej. 

11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 września 
1991r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 
83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 
116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 
110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 
89 poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczące 
kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub peł-
niących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych mini-
strowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie 
do 30 października każdego roku przedstawia radzie powiatu in-
formację o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub 
złożyły je po terminie, 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych 
oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskaza-
niem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątko-
wych. 

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formu-
larza oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekre-
tarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organiza-
cyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzają-
cego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje 
administracyjne w imieniu starosty, uwzględniając zakazy okre-
ślone w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospo-
darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, 
poz. 679, z 1998 r. Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984).  

Art. 25d. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wy-
łączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego 
oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.  

2. Wojewoda i przewodniczący rady powiatu przekazują staroście 
kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono. 

3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są 
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 
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w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 
1271). 

Art. 25e. 1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik 
powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba za-
rządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą 
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu 
starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności 
gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstęp-
nych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na 
terenie powiatu, w którym osoba obowiązana do złożenia oświad-
czenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni rów-
nież do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych za-
wartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeń-
stwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami powiatu, jed-
nostkami organizacyjnymi powiatu lub powiatowymi osobami 
prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z ko-
rzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków 
prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązują-
cych. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, wstępny, zstępny 
lub rodzeństwo w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej 
osoby zostali zatrudnieni na terenie danego powiatu w jednostce 
organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jed-
nostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę 
lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spół-
kach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji 
posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązana do 
pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której składa 
oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy 
również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, wstępne-
go, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnionych w podmiotach, o 
których mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 
dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia, a w przypadku 
podjęcia działalności gospodarczej albo zawarcia umowy, o któ-
rej mowa w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie za-
trudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zło-
żenia oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 2, składana 
jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej złożenia. 

4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio przepis art. 25c ust. 3. 

5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o któ-
rej mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 25c ust. 
6 i 8, z tym że nie przesyła się ich właściwemu urzędowi skarbo-
wemu i nie podlegają one analizie przez urząd skarbowy. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której 
mowa w ust. 2, podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w 
art. 25d, z tym że ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące 
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adresów zamieszkania osób je składających oraz osób, których 
one dotyczą.  

Art. 25f. 1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w 
art. 25c ust. 4 i 5, oświadczeń, o których mowa w art. 25e ust. 1, 
lub informacji, o której mowa w art. 25e ust. 2, w terminie okre-
ślonym w art. 25e ust. 3 przez: 

1) radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświad-
czenia lub informacji, 

2) członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po-
wiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osobę 
zarządzającą i członka organu zarządzającego powiatową 
osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne 
w imieniu starosty - powoduje utratę ich wynagrodzenia za 
okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie 
lub informacja, do dnia złożenia oświadczenia lub informacji. 

2. Jeżeli członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu lub skarbnik 
powiatu nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, 
oświadczeń, o których mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji, o 
której mowa w art. 25e ust. 2, rada powiatu odwołuje ich, w dro-
dze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym 
upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji. 

3. Jeżeli kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzą-
dzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą praw-
ną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu staro-
sty nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, oświadczeń, 
o których mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji, o której mowa 
w art. 25e ust. 2, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z 
nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w któ-
rym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji. 

4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w 
ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez 
wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

Art. 25g. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątko-
wym, oświadczeniach, o których mowa w art. 25e ust. 1, albo in-
formacji, o której mowa w art. 25e ust. 2, powoduje odpowiedzial-
ność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

Art. 25h. 1. Członek zarządu powiatu, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu, 
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i 
członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz 
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty w 
trakcie pełnienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 
3 lat po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia 
nie mogą przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze ma-
jątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie w wysokości niższej od je-
go rzeczywistej wartości od podmiotu lub podmiotu od niego za-
leżnego, jeżeli biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia w spra-
wach indywidualnych jego dotyczących, mieli bezpośredni 
wpływ na jego treść. 
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2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w któ-
rym: 

1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość 
głosów w jego organach, także na podstawie porozumień z 
innymi wspólnikami i akcjonariuszami, 

2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwo-
ływania większości członków organów zarządzających pod-
miotu zależnego, 

3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jed-
nocześnie członkami zarządu albo osobami pełniącymi funk-
cje kierownicze w podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą 
w stosunku zależności. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu 
lub usługi dostępnych w ramach publicznej oferty, a także nie do-
tyczy przedmiotów zwyczajowo wykorzystywanych w celach re-
klamowych i promocyjnych oraz nagród przyznawanych w kon-
kursach na działalność artystyczną.”; 

3) w art. 26 w ust. 4 wyrazy „art. 21 ust. 6 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 21  
ust. 7”; 

4) w art. 85a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z prze-
pisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 
6, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pu-
bliczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radne-
go, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem 
zarządu powiatu, sekretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem 
jednostki organizacyjnej powiatu i osobą zarządzającą lub członkiem orga-
nu zarządzającego powiatową osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie 
odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda 
wzywa organ powiatu do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.”. 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 153, poz. 1271) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24 uchyla się ust. 4; 

2) dodaje się art. 27a-27h w brzmieniu: 

„Art. 27a. 1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać 
darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykony-
wania mandatu zgodnie z art. 22 ust. 1.  

2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z pod-
jętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą 
prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. 
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Art. 27b. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny 
rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mie-
nia województwa, w którym radny uzyskał mandat, a także za-
rządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełno-
mocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.  

2. Jeżeli radny, przed rozpoczęciem wykonywania mandatu, prowa-
dził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obo-
wiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodar-
czej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypeł-
nienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi 
podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie 
art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu 
województwa, skarbników województwa, kierowników woje-
wódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób 
zarządzających i członków organów zarządzających wojewódz-
kimi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządza-
jących lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek 
handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przed-
siębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powo-
łanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne. 

4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły 
przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem 
wyboru członka zarządu województwa lub przed powołaniem na 
stanowisko skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej 
samorządowej jednostki organizacyjnej oraz osoby zarządzającej 
i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, oso-
by, o których mowa w ust. 3, są obowiązane zrzec się stanowiska 
lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania 
przez radnego albo od dnia wyboru lub powołania na stanowisko. 
W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której 
mowa w ust. 3, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o któ-
rym mowa w zdaniu pierwszym. 

5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów 
lub akcji w spółkach handlowych z udziałem wojewódzkich osób 
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie oso-
by. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zby-
te przez radnego przed pierwszą sesją sejmiku województwa, a w 
razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania 
mandatu i 2 lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługu-
jących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa 
do podziału majątku, prawa poboru). 

Art. 27c. 1. Radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, 
kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, 
osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką 
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w 
imieniu marszałka województwa są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej 
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„oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe doty-
czy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera in-
formacje o: 

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach 
w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, 
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tery-
torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej 
mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także 
dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczą-
ce zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, 

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działal-
ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych 
z każdego tytułu, 

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych, 

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zło-
tych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz wa-
runkach, na jakich zostały udzielone. 

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przyna-
leżność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i 
zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. 

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wyso-
kości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok po-
przedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach: 

1) radny - przewodniczącemu sejmiku województwa, 

2) marszałek województwa, przewodniczący sejmiku woje-
wództwa - wojewodzie, 

3) wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, 
skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorzą-
dowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek 
organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba 
wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka wo-
jewództwa - marszałkowi województwa. 

4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 
dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia 
majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o spo-
sobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia województwa, w którym uzyskał 
mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. 
Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co 
roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.  

5. Członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierow-
nik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba 
zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą 
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu 
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marszałka województwa składają pierwsze oświadczenie mająt-
kowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stano-
wisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia 
majątkowego członek zarządu województwa, skarbnik wojewódz-
twa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organiza-
cyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wo-
jewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administra-
cyjne w imieniu marszałka województwa są obowiązani dołączyć 
informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, 
powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są 
składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze 
stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonu-
ją osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, któ-
rym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzem-
plarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. 
Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat. 

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonu-
je również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizu-
jąc oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia rów-
nież zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie. 

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest 
uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia 
majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osią-
gniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio 
złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich 
kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym (PIT). 

9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie ma-
jątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot do-
konujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu 
kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
kania osoby składającej oświadczenie  z wnioskiem o kontrolę jej 
oświadczenia majątkowego. 

10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia mająt-
kowego podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przy-
sługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbo-
wej. 

11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 września 
1991r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 
83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 
116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 
110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 
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89 poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczące 
kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub peł-
niących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych mini-
strowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie 
do 30 października każdego roku przedstawia sejmikowi woje-
wództwa informację o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub 
złożyły je po terminie, 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych 
oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskaza-
niem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątko-
wych. 

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formu-
larza oświadczenia majątkowego członka zarządu województwa, 
skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządo-
wej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka orga-
nu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wyda-
jącej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa, 
uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w 
przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pro-
wadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 88, poz. 554, z 
1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 
306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984).  

Art. 27d. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wy-
łączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego 
oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.  

2. Wojewoda i przewodniczący sejmiku województwa przekazują 
marszałkowi województwa kopie oświadczeń majątkowych, które 
im złożono. 

3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są 
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 
1271). 

Art. 27e. 1. Radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, 
kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, 
osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką 
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w 
imieniu marszałka województwa są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich 
małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działal-
ność ta wykonywana jest na terenie województwa, w którym oso-
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ba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest 
zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia oświadcze-
nia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżon-
ków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawar-
te zostały z organami województwa, wojewódzkimi samorządo-
wymi jednostkami organizacyjnymi lub wojewódzkimi osobami 
prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z ko-
rzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków 
prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązują-
cych. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, wstępny, zstępny 
lub rodzeństwo w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej 
osoby zostali zatrudnieni na terenie danego województwa w jed-
nostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związ-
ku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć 
pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w 
spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub 
akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jest obowią-
zana do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której 
składa oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji 
dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, 
wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnionych w podmio-
tach, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 
dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia, a w przypadku 
podjęcia działalności gospodarczej albo zawarcia umowy, o któ-
rej mowa w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie za-
trudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zło-
żenia oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 2, składana 
jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej złożenia. 

4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio przepis art. 27c ust. 3. 

5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o któ-
rej mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27c ust. 
6 i 8, z tym że nie przesyła się ich właściwemu urzędowi skarbo-
wemu i nie podlegają one analizie przez urząd skarbowy. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której 
mowa w ust. 2, podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w 
art. 27d, z tym że ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące 
adresów zamieszkania osób je składających oraz osób, których 
one dotyczą.  

Art. 27f. 1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w 
art. 27c ust. 4 i 5, oświadczeń, o których mowa w art. 27e ust. 1, 
lub informacji, o której mowa w art. 27e ust. 2, w terminie okre-
ślonym w art. 27e ust. 3 przez: 

1) radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświad-
czenia lub informacji, 
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2) członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kie-
rownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyj-
nej, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego wo-
jewódzką osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje admi-
nistracyjne w imieniu marszałka województwa - powoduje 
utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powin-
ny być złożone oświadczenie lub informacja do dnia złożenia 
oświadczenia lub informacji. 

2. Jeżeli członek zarządu województwa lub skarbnik województwa, 
nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, oświadczeń, o 
których mowa w art. 27e ust. 1, lub informacji, o której mowa w 
art. 27e ust. 2, sejmik województwa odwołuje ich, w drodze 
uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął 
termin do złożenia oświadczenia lub informacji. 

3. Jeżeli kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organiza-
cyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wo-
jewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administra-
cyjne w imieniu marszałka województwa nie złożą w terminie 
oświadczenia majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art. 
27e ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 27e ust. 2, wła-
ściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę 
najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin 
do złożenia oświadczenia lub informacji. 

4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w 
ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez 
wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

Art. 27g. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu mająt-
kowym, oświadczeniach, o których mowa w art. 27e ust. 1, albo in-
formacji, o której mowa w art. 27e ust. 2, powoduje odpowiedzial-
ność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

Art. 27h. 1. Członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik 
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba za-
rządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą 
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu 
marszałka województwa w trakcie pełnienia funkcji lub trwania 
zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu pełnienia 
funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie mogą przyjąć jakiegokolwiek 
świadczenia o charakterze majątkowym, nieodpłatnie lub odpłat-
nie, w wysokości niższej od jego rzeczywistej wartości od pod-
miotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział w 
wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych jego doty-
czących, mieli bezpośredni wpływ na jego treść. 

2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w któ-
rym: 

1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość 
głosów w jego organach, także na podstawie porozumień z 
innymi wspólnikami i akcjonariuszami, 
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2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwo-
ływania większości członków organów zarządzających pod-
miotu zależnego, 

3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jed-
nocześnie członkami zarządu albo osobami pełniącymi funk-
cje kierownicze w podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą 
w stosunku zależności. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu 
lub usługi dostępnych w ramach publicznej oferty, a także nie do-
tyczy przedmiotów zwyczajowo wykorzystywanych w celach re-
klamowych i promocyjnych oraz nagród przyznawanych w kon-
kursach na działalność artystyczną.”; 

3) w art. 32 w ust. 5 wyrazy „art. 24 ust. 1, 2 i 4” zastępuje się wyrazami „art. 24 
ust. 1 i 2”; 

4) w art. 86a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiązkowi wynikającemu z 
przepisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 33 
ust. 7, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranicze-
niu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu rad-
nego, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z człon-
kiem zarządu województwa, skarbnikiem województwa, kierownikiem wo-
jewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej i osobą zarządzającą lub 
członkiem organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, nie podejmu-
je uchwały, nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, 
wojewoda wzywa organ województwa do podjęcia uchwały w terminie 30 
dni.”. 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, 
poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 100, poz. 922, Nr 113, 
poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w art. 190 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził dzia-
łalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2a, obowiązany jest do zrzeczenia się 
funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od 
dnia złożenia ślubowania. 

6. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia 
działalności przez radnego w terminie, o którym mowa w ust. 5, rada 
stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, najpóźniej po 
upływie miesiąca od upływu tego terminu.”. 

 

Art. 7. 

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 
1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, 
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 
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122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, 
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 
1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 156 poz. 1300) dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek woje-
wództwa sporządzają wykaz podatników będących przedsiębior-
cami, którym umorzyli zaległości podatkowe z tytułu podatków i 
opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, któ-
rym umorzyli zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 
złotych. W wykazie podaje się imię i nazwisko (nazwę) podatni-
ka, wysokość umorzonej kwoty oraz przyczyny umorzenia. 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta ), starosta i marszałek woje-
wództwa podają wykaz, o którym mowa w ust. 1, do wiadomości 
publicznej poprzez wywieszenie, odpowiednio, w siedzibie urzę-
du gminy, starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskie-
go.”. 

 

Art. 8. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w art. 26 dodaje się 
ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Jeżeli wójt przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działal-
ność gospodarczą, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obowiązany jest do zrze-
czenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w 
ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. 

5. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej przez wójta w terminie, o którym mowa w ust. 4, 
rada gminy stwierdza wygaśnięcie mandatu wójta, w drodze uchwały, naj-
później po upływie miesiąca od upływu tego terminu.”. 

 

Art. 9. 

1. Jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy radny jednostki samorządu tery-
torialnego wybrany w wyborach przeprowadzonych 27 października 2002 r. nie 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia jed-
nostki samorządu terytorialnego, w której został wybrany, albo wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), członek zarządu powiatu lub członek zarządu województwa 
wybrany po 27 października 2002 r. nie zaprzestał prowadzenia działalności go-
spodarczej, nie zrzekł się funkcji albo nie zbył akcji lub udziałów, o których 
mowa w art. 4, ustawy o której mowa w art. 3, obowiązany jest wykonać te 
obowiązki w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. W przypadku niewypełnienia obowiązku przez osobę, o której mowa w ust. 1, 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stwierdza wygaśnięcie 
mandatu radnego lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo odwołuje 
członka zarządu najpóźniej po upływie miesiąca od dnia upływu terminu, o któ-
rym mowa w ust. 1. 
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Art. 10. 

Małżonek radnego jednostki samorządu terytorialnego, wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta), zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), członka zarządu powiatu 
i województwa, skarbnika gminy, powiatu i województwa, sekretarza gminy i po-
wiatu, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, powiatu i województwa oraz 
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, powiatową i woje-
wódzką osobą prawną, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcje 
lub zajmuje stanowisko, o których mowa, odpowiednio, w art. 24f ust. 2 ustawy, o 
której mowa w art. 1, art. 25b ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 4, i art. 27b ust. 3 
ustawy, o której mowa w art. 5, obowiązany jest zrzec się tej funkcji lub stanowiska 
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W razie niezrze-
czenia się funkcji lub stanowiska w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
małżonek traci je, z mocy prawa, z upływem tego terminu. 

  

Art. 11. 

1. Kierownicy gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych oraz osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających 
gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi osobami prawnymi, którzy w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy są członkami zarządów, rad nadzorczych lub 
komisji rewizyjnych spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 ustawy, o 
której mowa w art. 3, lub spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni 
mieszkaniowych, albo członkami zarządów fundacji prowadzących działalność 
gospodarczą, są obowiązani zrzec się tych stanowisk w terminie do najbliższego 
walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników, nie później jednak niż w 
ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że w tym 
terminie złożyli oświadczenie o rezygnacji z funkcji publicznej. W razie niezło-
żenia oświadczenia w tym terminie osoby te tracą, z mocy prawa, stanowiska we 
władzach spółki, spółdzielni lub fundacji i zostają wykreślone z właściwego re-
jestru. 

2. Złożenie przez osobę wymienioną w ust. 1 rezygnacji z funkcji publicznej po-
woduje rozwiązanie z nią stosunku pracy w drodze porozumienia stron lub wy-
powiedzenia przez pracodawcę albo odwołania ze stanowiska. 

 

Art. 12. 

Kierownicy gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych oraz osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających 
gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi osobami prawnymi, którzy w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy posiadają w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji 
lub udziały w rozmiarach przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego 
albo prowadzą działalność gospodarczą określoną w art. 4 pkt 6 ustawy, o której 
mowa w art. 3, są obowiązani do zbycia nadwyżki udziałów lub akcji oraz zaprze-
stania prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 13. 

1. Osoby obowiązane do składania oświadczeń majątkowych, które zostały wybra-
ne, powołane lub zatrudnione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 



©Kancelaria Sejmu  s. 26/26 

2005-07-20 

składają pierwsze oświadczenie majątkowe w trybie i na zasadach określonych 
w niniejszej ustawie w terminie do dnia 30 kwietnia 2003 r. 

2. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń, o których mowa w art. 24j ust. 1 
ustawy, o której mowa w art. 1, art. 25e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, i 
art. 27e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 5, których małżonek, wstępny, 
zstępny lub rodzeństwo, w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzą 
działalność gospodarczą lub są stronami umów, o których mowa w tych przepi-
sach, są obowiązane do złożenia oświadczeń w terminie 60 dni od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy. Oświadczenia składane są według stanu na dzień wej-
ścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Niezłożenie w terminie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, powoduje 
skutki określone w przepisach art. 24k ustawy, o której mowa w art. 1, art. 25f 
ustawy, o której mowa w art. 4, i art. 27f ustawy, o której mowa w art. 5.  

 

Art. 14. 

Pracownicy samorządowi obowiązani są złożyć pierwsze oświadczenia o prowadze-
niu działalności gospodarczej, o których mowa w art. 18a ustawy, o której mowa w 
art. 2, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 15. 

1. Do czasu utworzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej przez jednostkę sa-
morządu terytorialnego jawne informacje zawarte w oświadczeniach i informa-
cjach, których obowiązek składania został wprowadzony niniejszą ustawą, udo-
stępniane są w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. 

2. Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostka samorządu terytorial-
nego nie udostępnia informacji w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycz-
nej informacje, o których mowa w ust. 1, do czasu utworzenia strony Biuletynu 
Informacji Publicznej udostępniane są do wglądu w siedzibie urzędu jednostki 
samorządu terytorialnego. 

 

Art. 16. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.  

 

 


