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b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Uprawniony z prawa ochronnego na znak to-
warowy mo˝e wystàpiç z roszczeniami,
o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjo-
biorcy lub sublicencjobiorcy w razie narusze-
nia tych postanowieƒ umowy sublicencyj-
nej, o których mowa w ust. 4, a tak˝e w przy-

padku gdy umowa ta zawarta zosta∏a z naru-
szeniem przepisu art. 163 ust. 2.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 20 czerwca 2002 r.

o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb bezpoÊred-
niego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o wójcie, nale˝y
przez to rozumieç tak˝e burmistrza i prezydenta mia-
sta.

Art. 2. 1. Wójt wybierany jest w wyborach po-
wszechnych, równych, bezpoÊrednich, w g∏osowaniu
tajnym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszà ustawà
stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lip-
ca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów 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).

Art. 3. 1. Prawo wybierania wójta w danej gminie
(czynne prawo wyborcze) ma ka˝dy, kto posiada prawo
wybierania do rady gminy.

2. Prawo wybieralnoÊci (bierne prawo wyborcze)
ma ka˝dy obywatel polski posiadajàcy prawo wybiera-
nia do rady gminy, który najpóêniej w dniu g∏osowania
koƒczy 25 lat, z tym ̋ e kandydat nie musi stale zamiesz-
kiwaç na obszarze gminy, w której kandyduje.

3. Kandydat na wójta nie mo˝e jednoczeÊnie kan-
dydowaç na wójta w innej gminie.

Art. 4. 1. Za wybranego na wójta uwa˝a si´ tego
kandydata, który w g∏osowaniu otrzyma∏ wi´cej ni˝ po-
∏ow´ wa˝nie oddanych g∏osów.

2. Je˝eli ˝aden z kandydatów nie otrzyma∏ okreÊlo-
nej w ust. 1 liczby wa˝nie oddanych g∏osów, czterna-
stego dnia po pierwszym g∏osowaniu przeprowadza
si´ ponowne g∏osowanie.

3. W ponownym g∏osowaniu wyboru dokonuje si´
spoÊród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g∏o-
sowaniu otrzymali najwi´kszà liczb´ wa˝nie oddanych
g∏osów. W przypadku gdy dwóch lub wi´cej kandyda-
tów otrzyma t´ samà liczb´ g∏osów uprawniajàcà do
udzia∏u w ponownym g∏osowaniu, o dopuszczeniu
kandydata do wyborów w ponownym g∏osowaniu roz-
strzyga wi´ksza liczba obwodów g∏osowania, w któ-
rych jeden z kandydatów otrzyma∏ wi´kszà liczb´ g∏o-
sów, a je˝eli liczba tych obwodów by∏aby równa — roz-
strzyga losowanie przeprowadzone przez gminnà ko-
misj´ wyborczà. W losowaniu majà prawo uczestnicze-
nia wszyscy kandydaci lub pe∏nomocnicy ich komite-
tów wyborczych.

4. Je˝eli którykolwiek z dwóch kandydatów, o któ-
rych mowa w ust. 3, wycofa zgod´ na kandydowanie,
utraci prawo wyborcze albo umrze, w jego miejsce do
wyborów w ponownym g∏osowaniu dopuszcza si´
kandydata, który otrzyma∏ kolejno najwi´kszà liczb´
g∏osów w pierwszym g∏osowaniu.

5. Za wybranego w ponownym g∏osowaniu uwa˝a
si´ tego kandydata, który otrzyma∏ wi´kszà liczb´ wa˝-
nie oddanych g∏osów.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, gminna
komisja wyborcza niezw∏ocznie informuje, w drodze
uchwa∏y, o koniecznoÊci i przyczynach przeprowadze-
nia ponownego g∏osowania oraz podaje dat´ ponow-
nego g∏osowania, a tak˝e nazwiska i imiona kandyda-
tów kandydujàcych w ponownym g∏osowaniu. Jeden
egzemplarz uchwa∏y przekazuje si´ niezw∏ocznie komi-
sarzowi wyborczemu.

7. Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku, o którym mowa w ust. 4, z tym ˝e w uchwale
podaje si´ nazwisko i imi´ (imiona) nowego kandyda-
ta dopuszczonego do wyborów w ponownym g∏oso-
waniu.
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8. W przypadku gdy dwóch kandydatów w ponow-
nym g∏osowaniu otrzyma t´ samà liczb´ g∏osów, za
wybranego uwa˝a si´ tego kandydata, który w wi´k-
szej liczbie obwodów g∏osowania otrzyma∏ wi´cej g∏o-
sów ni˝ drugi kandydat.

9. W przypadku gdy obaj kandydaci w ponownym
g∏osowaniu otrzymajà t´ samà liczb´ g∏osów i w tej
samej liczbie obwodów g∏osowania otrzymajà wi´k-
szà liczb´ g∏osów, o wyborze wójta rozstrzyga loso-
wanie przeprowadzone przez gminnà komisj´ wybor-
czà. W losowaniu majà prawo uczestniczenia obaj
kandydaci lub pe∏nomocnicy ich komitetów wybor-
czych.

10. Tryb przeprowadzania losowania, o którym mo-
wa w ust. 3 i 9, okreÊla Paƒstwowa Komisja Wyborcza.

Art. 5. Wybory wójtów zarzàdza Prezes Rady Mini-
strów ∏àcznie z wyborami do rad gmin, w trybie okre-
Êlonym w art. 25 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2.

Art. 6. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza i komisa-
rze wyborczy organizujà wybory i sprawujà nadzór nad
ich przebiegiem zgodnie z przepisami prawa.

2. Wybory przeprowadzajà komisje powo∏ane do
przeprowadzenia wyborów do rad gmin.

Rozdzia∏ 2

Zg∏aszanie i rejestracja kandydatów

Art. 7. 1. Prawo zg∏aszania kandydatów na wójta
przys∏uguje:

1) partiom politycznym i koalicjom partii politycznych,

2) stowarzyszeniom i organizacjom spo∏ecznym,

3) wyborcom.

2. Do zg∏aszania kandydatów na wójta stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 2
ust. 2, dotyczàce komitetów wyborczych, z tym ˝e pra-
wo zg∏oszenia ma komitet wyborczy, który zarejestro-
wa∏ listy kandydatów na radnych w co najmniej po∏o-
wie okr´gów wyborczych w danej gminie. W ka˝dym
z tych okr´gów liczba zarejestrowanych przez ten ko-
mitet kandydatów na radnych nie mo˝e byç mniejsza
ni˝ liczba radnych wybieranych w tym okr´gu.

3. Kandydatów na wójta zg∏asza si´ do gminnej ko-
misji wyborczej najpóêniej w 25 dniu przed dniem wy-
borów do godziny 2400.

4. Je˝eli w wyborach przedterminowych wybiera
si´ tylko wójta, przepisów ust. 2 nie stosuje si´. W ce-
lu zg∏oszenia kandydata na wójta komitet wyborczy
musi uzyskaç poparcie, uj´tych w rejestrze wyborców,
co najmniej:

1) 150 wyborców — w gminie liczàcej do 5 000 miesz-
kaƒców,

2) 300 wyborców — w gminie  liczàcej  do  10 000
mieszkaƒców,

3) 600 wyborców — w gminie  liczàcej  do  20 000
mieszkaƒców,

4) 1 500 wyborców — w gminie  liczàcej  do  50 000
mieszkaƒców,

5) 2 000 wyborców — w gminie  liczàcej  do  100 000
mieszkaƒców,

6) 3 000 wyborców — w gminie liczàcej powy˝ej 
100 000  mieszkaƒców.

Art. 8. 1. W zg∏oszeniu kandydata na wójta podaje
si´:

1) imi´ (imiona), nazwisko, wiek, wykszta∏cenie i miej-
sce zamieszkania zg∏aszanego kandydata, wraz ze
wskazaniem przynale˝noÊci do partii politycznej,
o ile kandydat jest cz∏onkiem partii politycznej,

2) oznaczenie komitetu dokonujàcego zg∏oszenia oraz
imi´ (imiona), nazwisko i adres dzia∏ajàcego w je-
go imieniu pe∏nomocnika.

2. Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç:

1) pisemne oÊwiadczenie kandydata o wyra˝eniu
zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa
wybieralnoÊci (biernego prawa wyborczego),

2) w przypadku wyborów przedterminowych — wy-
kaz wyborców popierajàcych kandydata.

3. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za-
wiera imi´ (imiona), nazwisko, wiek, wykszta∏cenie,
numer ewidencyjny PESEL, w∏asnor´czny podpis kan-
dydata i dat´.

Art. 9. 1. Gminna komisja wyborcza niezw∏ocznie
rejestruje kandydata, sporzàdzajàc protokó∏ rejestracji
kandydata na wójta, je˝eli zg∏oszenie spe∏nia warunki
okreÊlone w ustawie.

2. Po jednym egzemplarzu protoko∏u rejestracji
przekazuje si´ pe∏nomocnikowi komitetu wyborczego
i komisarzowi wyborczemu.

Art. 10. 1. Gminna komisja wyborcza sporzàdza li-
st´ kandydatów, na której, w kolejnoÊci alfabetycznej
nazwisk, umieszcza nazwiska, imiona, wiek, wykszta∏-
cenie, miejsce zamieszkania, nazw´ komitetu zg∏asza-
jàcego kandydata oraz nazw´ partii politycznej, do któ-
rej nale˝y kandydat.

2. Najpóêniej w 15 dniu przed dniem wyborów
gminna komisja wyborcza podaje dane, o których mo-
wa w ust. 1, do wiadomoÊci wyborców, przez rozplaka-
towanie obwieszczeƒ.

Art. 11. 1. Je˝eli w terminie, o którym mowa
w art. 7 ust. 3, nie zg∏oszono ˝adnego kandydata lub
zg∏oszono tylko jednego kandydata, gminna komisja
wyborcza niezw∏ocznie wzywa, przez rozplakatowanie
obwieszczeƒ, do dokonania dodatkowych zg∏oszeƒ.
W takim przypadku termin zg∏aszania kandydatów ule-
ga przed∏u˝eniu o 5 dni, liczàc od dnia rozplakatowania
obwieszczeƒ.

2. Je˝eli mimo post´powania, o którym mowa
w ust. 1, nie zostanie zarejestrowany ˝aden kandydat,
wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzgl´dnà
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wi´kszoÊcià  g∏osów ustawowego sk∏adu rady w g∏oso-
waniu tajnym.

3. Je˝eli mimo post´powania, o którym mowa
w ust. 1, zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat,
wybory przeprowadza si´, z tym ˝e tego kandydata
uwa˝a si´ za wybranego, je˝eli w g∏osowaniu uzyska∏
wi´cej ni˝ po∏ow´ wa˝nie oddanych g∏osów.

4. W przypadku gdy kandydat, o którym mowa
w ust. 3, nie uzyska∏ wi´cej ni˝ po∏ow´ wa˝nie odda-
nych g∏osów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bez-
wzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów ustawowego sk∏adu ra-
dy w g∏osowaniu tajnym.

5. Je˝eli w wyborach ma byç przeprowadzone g∏o-
sowanie tylko na jednego kandydata, gminna komisja
wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwa∏y, poda-
nej do wiadomoÊci publicznej. Przepis art. 10 ust. 2 sto-
suje si´ odpowiednio.

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku braku kandydatów.

7. Wyboru wójta w trybie okreÊlonym w ust. 2 i 4
dokonuje si´ na zasadach:

1) prawo zg∏oszenia kandydata na wójta przys∏uguje
grupie radnych stanowiàcej co najmniej 1/3 usta-
wowego sk∏adu rady,

2) zg∏oszenie kandydata na wójta musi mieç form´ pi-
semnà,

3) radnemu przys∏uguje prawo poparcia w zg∏oszeniu
tylko jednego kandydata.

8. Do kandydata na wójta wybieranego w trybie,
o którym mowa w ust. 2, 4 i 7, stosuje si´ art. 3 ust. 2
i 3 oraz odpowiednio art. 8.

9. Je˝eli w przypadkach, o których mowa w ust. 2
i 4, rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie
dwóch miesi´cy od dnia wyborów, obowiàzki wójta do
koƒca kadencji pe∏ni osoba wyznaczona przez Prezesa
Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw administracji publicznej.

Art. 12. 1. Gminna komisja wyborcza skreÊla z listy
kandydatów tego kandydata, który wycofa∏ zgod´ na
kandydowanie, nie spe∏nia warunków okreÊlonych
w art. 3 ust. 2 i 3 albo zmar∏. Informacj´ o skreÊleniu
gminna komisja wyborcza niezw∏ocznie podaje do wia-
domoÊci publicznej.

2. Je˝eli skreÊlenie nazwiska kandydata nastàpi∏o
wskutek Êmierci kandydata, komisja informuje w∏aÊci-
wego pe∏nomocnika o mo˝liwoÊci zg∏oszenia nowego
kandydata. Uzupe∏nienia listy dokonuje si´ najpóêniej
w 15 dniu przed dniem wyborów.

Art. 13. Gminna komisja wyborcza zarzàdza wydru-
kowanie kart do g∏osowania i zapewnia ich przekazanie
obwodowym komisjom wyborczym w trybie okreÊlo-
nym przez komisarza wyborczego.

Art. 14. 1. Na karcie do g∏osowania wymienia si´
w kolejnoÊci alfabetycznej nazwiska i imiona zareje-
strowanych kandydatów na wójta, wraz z nazwà lub

skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zg∏osi∏
kandydata.

2. Na karcie do g∏osowania drukuje si´ odcisk pie-
cz´ci gminnej komisji wyborczej.

3. Na karcie do g∏osowania umieszcza si´ informa-
cj´ o sposobie g∏osowania i warunkach wa˝noÊci g∏osu.

4. Karta do g∏osowania mo˝e byç zadrukowana tyl-
ko po jednej stronie. WielkoÊç i rodzaj czcionek powin-
ny byç jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów
i oznaczeƒ umieszczonych na karcie.

5. Wzór karty do g∏osowania ustala Paƒstwowa Ko-
misja Wyborcza.

Rozdzia∏ 3

Sposób g∏osowania i ustalania wyników wyborów

Art. 15. Wyborca mo˝e oddaç g∏os tylko na jedne-
go kandydata.

Art. 16. 1. Wyborca g∏osuje, stawiajàc znak „X”
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kan-
dydatów.

2. Je˝eli znak „X” postawiono w kratce z lewej stro-
ny obok nazwisk dwóch lub wi´cej kandydatów albo
nie postawiono tego znaku obok nazwiska ˝adnego
kandydata, g∏os uznaje si´ za niewa˝ny.

3. Dopisanie na karcie do g∏osowania dodatkowych
nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków
poza kratkà nie wp∏ywa na wa˝noÊç oddanego g∏osu.

Art. 17. 1. W przypadku g∏osowania na jednego
kandydata w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 3,
wyborca g∏osuje na kandydata, stawiajàc znak „X”
w kratce oznaczonej s∏owem „TAK” z lewej strony
obok nazwiska kandydata.

2. Postawienie znaku „X” w kratce oznaczonej s∏o-
wem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata
oznacza, ˝e jest to g∏os wa˝ny oddany przeciwko wy-
borowi kandydata na wójta.

3. Dopisanie na karcie do g∏osowania dodatkowych
nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków
poza kratkà nie wp∏ywa na wa˝noÊç oddanego g∏osu.

4. Przepisy art. 14 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 18. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na
podstawie wa˝nych kart do g∏osowania, liczb´ g∏osów
niewa˝nych oraz liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na
kandydatów.

Art. 19. 1. W protokole g∏osowania w obwodzie wy-
mienia si´ liczby:

1) osób uprawnionych do g∏osowania,

2) wyborców, którym wydano karty do g∏osowania,

3) oddanych kart do g∏osowania,

4) kart niewa˝nych,
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5) kart wa˝nych,

6) g∏osów niewa˝nych, z podaniem przyczyny ich nie-
wa˝noÊci,

7) g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dego z kandydatów. 

2. W protokole wymienia si´ ponadto liczb´ otrzy-
manych i niewykorzystanych kart do g∏osowania.

3. W przypadku wyborów, o których mowa w art. 11
ust. 3, w protokole wymienia si´ ponadto liczb´ g∏o-
sów wa˝nie oddanych przeciwko wyborowi kandydata
na wójta.

4. W protokole podaje si´ czas rozpocz´cia i zakoƒ-
czenia g∏osowania oraz omawia zarzàdzenia i wydane
decyzje, jak równie˝ inne istotne okolicznoÊci zwiàzane
z przebiegiem g∏osowania.

5. Protokó∏ podpisujà i ka˝dà ze stron parafujà
wszystkie osoby wchodzàce w sk∏ad obwodowej komi-
sji wyborczej obecne przy jego sporzàdzaniu. Protokó∏
opatruje si´ piecz´cià komisji.

6. M´˝om zaufania przys∏uguje prawo wniesienia
do protoko∏u uwag, z wymienieniem konkretnych za-
rzutów.

7. Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio do cz∏on-
ków obwodowej komisji wyborczej, z tym ˝e nie zwal-
nia ich to z obowiàzku podpisania protoko∏u g∏osowa-
nia w obwodzie.

Art. 20. 1. Gminna komisja wyborcza, na podstawie
otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych
protoko∏ów g∏osowania w obwodzie w wyborach na
wójta, ustala wyniki g∏osowania na poszczególnych
kandydatów i wynik wyborów oraz sporzàdza, w trzech
egzemplarzach, protokó∏ wyników g∏osowania i wyni-
ku wyborów.

2. W protokole wymienia si´ liczby:

1) osób uprawnionych do g∏osowania,

2) wyborców, którym wydano karty do g∏osowania,

3) oddanych kart do g∏osowania,

4) kart niewa˝nych,

5) kart wa˝nych,

6) g∏osów niewa˝nych, z podaniem przyczyny ich nie-
wa˝noÊci,

7) g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dego kandydata.

3. Przy ustalaniu wyników g∏osowania mogà byç
obecni pe∏nomocnicy.

4. Przepisy art. 19 ust. 2—7 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 21. 1. W protokole, o którym mowa w art. 20,
wymienia si´ ponadto imi´ (imiona) i nazwisko wybra-
nego wójta. W protokole podaje si´ tak˝e przebieg lo-
sowania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i 9.

2. W przypadku wyborów, o których mowa w art. 11
ust. 3, gminna komisja wyborcza stwierdza, czy kandy-

dat otrzyma∏ wymaganà dla wyboru liczb´ wa˝nie od-
danych g∏osów.

3. W przypadku ustalenia przez gminnà komisj´
wyborczà, ˝e ˝aden z kandydatów nie otrzyma∏ wyma-
ganej wi´kszoÊci g∏osów, w protokole stwierdza si´ ten
fakt i wskazuje si´ dwóch kandydatów, którzy otrzyma-
li kolejno najwi´ksze liczby wa˝nie oddanych g∏osów.

Art. 22. Gminna komisja wyborcza wydaje wybra-
nemu wójtowi zaÊwiadczenie o wyborze na wójta, któ-
rego wzór okreÊla Paƒstwowa Komisja Wyborcza.

Rozdzia∏ 4

Kampania wyborcza i finansowanie wyborów

Art. 23. 1. Komitetom wyborczym, których kandy-
daci na wójta zostali zarejestrowani, przys∏uguje
w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia za-
koƒczenia kampanii wyborczej prawo do nieodp∏atne-
go rozpowszechniania audycji wyborczych w progra-
mach regionalnych telewizji publicznej i publicznego
radia na ich koszt.

2. ¸àczny czas nieodp∏atnego rozpowszechniania
audycji wyborczych wynosi w ka˝dym programie re-
gionalnym telewizji publicznej 2 godziny i w ka˝dym
programie regionalnym publicznego radia 4 godziny.

3. Podzia∏ czasu antenowego pomi´dzy uprawnio-
ne komitety wyborcze jest dokonywany proporcjonal-
nie do liczby zarejestrowanych kandydatów na wójtów
na obszarze emitowania audycji wyborczych.

4. Czas audycji wyborczych komitetów wybor-
czych, o których mowa w ust. 1, mo˝e byç ∏àczony
w tym samym programie regionalnym, na wniosek
pe∏nomocnika komitetu wyborczego, z czasem audycji
wyborczych przys∏ugujàcym temu samemu komiteto-
wi z tytu∏u udzia∏u w wyborach do organów stanowià-
cych jednostek samorzàdu terytorialnego. Wniosek
w sprawie po∏àczenia czasu audycji wyborczych sk∏a-
da si´ najpóêniej w 20 dniu przed dniem wyborów dy-
rektorowi oddzia∏u Telewizji Polskiej lub prezesowi za-
rzàdu spó∏ki Polskiego Radia, w∏aÊciwym dla progra-
mu regionalnego, w którym ∏àczne audycje wyborcze
majà byç rozpowszechniane.

5. W wyborach przedterminowych ∏àczny czas nieod-
p∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych w od-
powiednich programach regionalnych wynosi 30 minut
w telewizji publicznej i 60 minut w publicznym radiu.

6. Czas, o którym mowa w ust. 5, w ka˝dym progra-
mie regionalnym dzieli si´ równo mi´dzy wszystkie
uprawnione komitety wyborcze.

Art. 24. 1. Do finansowania komitetów wyborczych
stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy, o której mo-
wa w art. 2 ust. 2.

2. Pe∏nomocnik komitetu wyborczego, którego kan-
dydat zosta∏ zarejestrowany, obowiàzany jest sporzàdziç
sprawozdanie finansowe o êród∏ach pozyskania fundu-
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szy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze we-
d∏ug wzoru ustalonego przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, w drodze rozporzàdzenia,
po porozumieniu z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà.

3. Pe∏nomocnik komitetu wyborczego, którego za-
równo kandydat na wójta, jak te˝ lista kandydatów na
radnych zosta∏y zarejestrowane, mo˝e sporzàdziç ∏àczne
sprawozdanie finansowe o êród∏ach pozyskanych fundu-
szy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze.

Art. 25. Wydatki zwiàzane z organizacjà przygoto-
waƒ i przeprowadzeniem wyborów wójtów pokrywane
sà z bud˝etu paƒstwa na zasadach okreÊlonych
w art. 81 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2.

Rozdzia∏ 5

WygaÊni´cie mandatu wójta

Art. 26. 1. WygaÊni´cie mandatu wójta nast´puje
wskutek:

1) odmowy z∏o˝enia Êlubowania,

2) pisemnego zrzeczenia si´ mandatu,

3) utraty prawa wybieralnoÊci lub braku tego prawa
w dniu wyborów,

4) naruszenia ustawowych zakazów ∏àczenia funkcji
wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach,

5) prawomocnego skazujàcego wyroku sàdu, orze-
czonego za przest´pstwo umyÊlne,

6) orzeczenia trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy w trybie
okreÊlonym w przepisach o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,

7) Êmierci,

8) odwo∏ania w drodze referendum,

9) odwo∏ania wójta w trybie art. 96 ust. 2 ustawy
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 i Nr 113, poz. 984),

10) zmian w podziale terytorialnym, o których mowa
w art. 197 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa
w art. 2 ust. 2.

2. WygaÊni´cie mandatu w przypadkach okreÊlo-
nych w ust. 1 pkt 1—7 stwierdza rada gminy, w drodze
uchwa∏y, najpóêniej po up∏ywie miesiàca od dnia wy-
stàpienia przes∏anek wygaÊni´cia mandatu. Przed pod-
j´ciem uchwa∏y o wygaÊni´ciu mandatu z przyczyn,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, nale˝y umo˝liwiç
wójtowi z∏o˝enie wyjaÊnieƒ.

3. Uchwa∏´ o wygaÊni´ciu mandatu wójta w przy-
padkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1—7, przewod-
niczàcy rady gminy niezw∏ocznie przesy∏a wojewodzie
i komisarzowi wyborczemu.

Art. 27. 1. Od uchwa∏y rady gminy o wygaÊni´ciu
mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w art. 26
ust. 1 pkt 3 i 4, wójtowi, którego uchwa∏a dotyczy, przy-

s∏uguje odwo∏anie do w∏aÊciwego sàdu okr´gowego
w terminie 7 dni od dnia jej dor´czenia. Przepisy art. 60
i art. 61 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2, stosuje
si´ odpowiednio.

2. WygaÊni´cie mandatu wójta nast´puje z dniem
wydania przez sàd orzeczenia oddalajàcego odwo∏a-
nie. 

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 28. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców (Dz. U.
z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z 1997 r. Nr 140, poz. 939,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 16, poz. 166)
w art. 6 w ust. 2 wyrazy „przewodniczàcego zarzàdu
jednostki samorzàdu terytorialnego” zast´puje si´ wy-
razami „wójta (burmistrza, prezydenta miasta), staro-
sty, marsza∏ka województwa”.

Art. 29. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o gro-
bach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311,
z 1959 r. Nr 11, poz. 62 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
w art. 6 w ust. 1 wyrazy „zarzàdom gmin” zast´puje
si´ wyrazami „wójtom (burmistrzom, prezydentom
miast)”.

Art. 30. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmen-
tarzach i chowaniu zmar∏ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23,
poz. 295 i Nr 120, poz. 1268) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „zarzàdów gmin (miast)”
zast´puje si´ wyrazami „wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast)”;

2) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „zarzàd gminy (zarzàd mia-
sta na prawach powiatu)” zast´puje si´ wyrazami
„wójt (burmistrz, prezydent miasta)”.

Art. 31. W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie
mocy prawnej niektórych ksiàg wieczystych (Dz. U.
Nr 11, poz. 67, z 1962 r. Nr 39, poz. 169, z 1968 r. Nr 3,
poz. 13, z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1989 r. Nr 10, poz. 55
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „za-
rzàdu gminy” zast´puje si´ wyrazami „wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta)”.

Art. 32. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko-
deks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509) w art. 229
w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „zarzàdu gminy oraz”.

Art. 33. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochro-
nie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 13 w ust. 2 wyrazy „Zarzàdy gmin sà zobo-
wiàzane” zast´puje si´ wyrazami „Wójtowie lub
burmistrzowie (prezydenci miast) sà zobowiàzani”;

2) w art. 22 w ust. 1 wyrazy „zarzàd w∏aÊciwej gminy
lub zarzàd w∏aÊciwego powiatu” zast´puje si´ wy-
razami „organ wykonawczy w∏aÊciwej gminy lub
powiatu”;
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3) w art. 24:
a) w ust. 3 wyraz „zarzàd” zast´puje si´ wyrazami

„organ wykonawczy”,
b) w ust. 4 wyraz „Zarzàd” zast´puje si´ wyrazami

„Organ wykonawczy”;

4) w art. 77 w pkt 3 wyrazy „zarzàdu w∏aÊciwej gmi-
ny” zast´puje si´ wyrazami „wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta)”.

Art. 34. W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zago-
spodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28,
poz. 169, z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) u˝yte w ró˝nych przypadkach w art. 18 w ust. 1,
w art. 21 w ust. 6, w art. 23, w art. 24 w ust. 1,
w art. 25, w art. 26 w ust. 1 oraz w art. 27 w ust. 2
wyrazy „w∏aÊciwy zarzàd gminy” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„w∏aÊciwy wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

2) w art. 24 w ust. 2 wyrazy „Zarzàdy gmin” zast´pu-
je si´ wyrazami „Wójtowie (burmistrzowie, prezy-
denci miast)”.

Art. 35. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27,
poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 91,
Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 79 wyrazy „przewodniczàcego zarzàdu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego” zast´puje si´
wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
starost´ lub marsza∏ka województwa”;

2) w art. 4201 w § 2 wyrazy „cz∏onkowie zarzàdów
gmin,” zast´puje si´ wyrazami „wójtowie (burmi-
strzowie, prezydenci miast), cz∏onkowie zarzà-
dów”;

3) w art. 951 w § 1 wyrazy „przewodniczàcego zarzà-
du jednostki samorzàdu terytorialnego” zast´puje
si´ wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta), starosty, marsza∏ka województwa”.

Art. 36. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 110, poz. 968) w art. 8a w § 2 wyrazy „zarzàdem
gminy” zast´puje si´ wyrazami „wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta)”.

Art. 37. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676
i Nr 81, poz. 732) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 25:
a) w ust. 1 wyrazy „przewodniczàcy zarzàdu gmi-

ny lub powiatu” zast´puje si´ wyrazami „wójt
(burmistrz, prezydent miasta) lub starosta”,

b) w ust. 3 wyrazy „przewodniczàcymi zarzàdu
gminy lub powiatu” zast´puje si´ wyrazami
„wójtami (burmistrzami, prezydentami miast)
lub starostami”;

2) w art. 26 w ust. 3 wyrazy „przewodniczàcymi zarzà-
du gminy lub powiatu” zast´puje si´ wyrazami
„wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub
starostami”.

Art. 38. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracow-
niczych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85,
poz. 390, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50,
poz. 581 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:
1) w art. 8 w ust. 1 wyrazy „zarzàdy gmin” zast´puje

si´ wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezyden-
ci miast)”;

2) w art. 12 w ust. 2 wyrazy „zarzàdu gminy” zast´pu-
je si´ wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta
miasta)”.

Art. 39. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122,
poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404,
Nr 144, poz. 1615 i Nr 154, poz. 1794 i 1795 oraz
z 2002 r. Nr 4, poz. 32) w art. 91d w pkt 2 wyrazy „za-
rzàd gminy” zast´puje si´ wyrazami „wójt, burmistrz
(prezydent miasta)”.

Art. 40. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. — Pra-
wo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601
i z 2001 r. Nr 125, poz. 1371) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „zarzàd gminy” za-

st´puje si´ wyrazami „wójt, burmistrz (prezydent
miasta)”;

2) w art. 8 w ust. 1 w pkt 2 w lit. d) wyrazy „zarzàd gmi-
ny lub powiatu” zast´puje si´ wyrazami „organ
wykonawczy gminy lub powiatu”.

Art. 41. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74,
poz. 676 i Nr 89, poz. 804) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 wyrazy „zarzàdów miast” zast´pu-
je si´ wyrazami „prezydentów miast”;
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2) w art. 6 w ust. 3 wyrazy „zarzàdów miast” zast´pu-
je si´ wyrazami „prezydentów miast”;

3) w art. 6a w ust. 2 i 3 wyraz „zarzàdów” zast´puje
si´ wyrazami „wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast)”;

4) w art. 7 w ust. 3 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje
si´ wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

5) w art. 19:
a) w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „zarzàd gminy” zast´pu-

je si´ wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta)”,

b) w ust. 5 wyrazy „zarzàd miasta” zast´puje si´
wyrazami „prezydent miasta”,

c) w ust. 6 wyrazy „zarzàd miasta sto∏ecznego War-
szawy” zast´puje si´ wyrazami „Prezydent 
m. st. Warszawy”.

Art. 42. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost-
kach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 388 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 64a w ust. 7
wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´ wyrazami „wójta
(burmistrza, prezydenta miasta).”

Art. 43. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 11 skreÊla si´ ust. 2;

2) art. 11a otrzymuje brzmienie:
„Art. 11a. 1. Organami gminy sà:

1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Zasady i tryb przeprowadzania wybo-
rów do rady gminy oraz wyboru wój-
ta (burmistrza, prezydenta miasta)
okreÊlajà odr´bne ustawy.

3. Ilekroç w ustawie jest mowa o wójcie,
nale˝y przez to rozumieç tak˝e burmi-
strza oraz prezydenta miasta.”;

3) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. Uchwa∏y rady gminy zapadajà zwyk∏à

wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co naj-
mniej po∏owy ustawowego sk∏adu rady,
w g∏osowaniu jawnym, chyba ˝e ustawa
stanowi inaczej.”;

4) w art. 18 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie
o kierunkach jego dzia∏ania oraz przyjmowa-
nie sprawozdaƒ z jego dzia∏alnoÊci,”

b) w pkt 3 wyrazy „przewodniczàcego zarzàdu” za-
st´puje si´ wyrazem „wójta”,

c) w pkt 4 skreÊla si´ wyraz „zarzàdowi”,
d) w pkt 9 w lit. a), b), d), g) oraz i) u˝yty w ró˝nych

przypadkach wyraz „zarzàd” zast´puje si´ u˝ytym
w odpowiednich przypadkach wyrazem „wójt”,

e) w pkt 10 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´
wyrazem „wójt”;

5) w art. 18a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada gminy kontroluje dzia∏alnoÊç wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych gminy; w tym celu
powo∏uje komisj´ rewizyjnà.”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „ , oraz b´dàcych
cz∏onkami zarzàdu”,

c) w ust. 3 wyraz „zarzàdowi” zast´puje si´ wyra-
zem „wójtowi”;

6) w art. 19 skreÊla si´ ust. 3;

7) w art. 20:
a) w ust. 3 wyraz „zarzàdu” zast´puje si´ wyrazem

„wójta”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na wniosek wójta przewodniczàcy rady gminy
jest obowiàzany wprowadziç do porzàdku ob-
rad najbli˝szej sesji rady gminy projekt uchwa-
∏y, je˝eli wp∏ynà∏ on do rady gminy co najmniej
7 dni przed dniem rozpocz´cia sesji rady.”;

8) w art. 23a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przed przystàpieniem do wykonywania manda-

tu radni sk∏adajà Êlubowanie:
«Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, Êlubuj´ uroczyÊcie obowiàzki radnego
sprawowaç godnie, rzetelnie i uczciwie, majàc
na wzgl´dzie dobro mojej gminy i jej mieszkaƒ-
ców.»”;

9) w art. 24a skreÊla si´ ust. 3;

10) art. 24d otrzymuje brzmienie:
„Art. 24d. Wójt nie mo˝e powierzyç radnemu gmi-

ny, w której radny uzyska∏ mandat, wy-
konywania pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej.”;

11) w art. 24f dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Naruszenie przez radnego obowiàzków okre-

Êlonych w ust. 1—5 powoduje odpowiedzial-
noÊç regulaminowà oraz utrat´ w danym roku
prawa do diety.”;

12) w art. 24h w ust. 5 wyrazy „przewodniczàcemu za-
rzàdu gminy” zast´puje si´ wyrazem „wójtowi”;

13) w art. 25:
a) w ust. 1 skreÊla si´ zdanie drugie,
b) skreÊla si´ ust. 9;

14) art. 25a otrzymuje brzmienie:
„Art. 25a. Radny nie mo˝e braç udzia∏u w g∏osowa-

niu w radzie ani w komisji, je˝eli dotyczy
ono jego interesu prawnego.”;

15) w art. 26:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. Kadencja wójta rozpoczyna si´ w dniu rozpo-

cz´cia kadencji rady gminy lub wyboru go
przez rad´ gminy i up∏ywa z dniem up∏ywu
kadencji rady gminy.”,

b) w ust. 3 i 4 wyrazy „przewodniczàcym zarzàdu” za-
st´puje si´ wyrazami „organem wykonawczym”,

c) skreÊla si´ ust. 5;
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16) dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:
„Art. 26a. 1. Wójt, w drodze zarzàdzenia, powo∏uje

oraz odwo∏uje swojego zast´pc´ lub
zast´pców i okreÊla ich liczb´. 

2. Liczba zast´pców wójta nie mo˝e byç
wi´ksza ni˝:
1) jeden w gminach do 20 000 miesz-

kaƒców,
2) dwóch w gminach do 100 000 miesz-

kaƒców,
3) trzech w gminach do 200 000 miesz-

kaƒców,
4) czterech w gminach powy˝ej 200 000

mieszkaƒców.”;

17) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. Funkcji wójta oraz jego zast´pcy nie mo˝-

na ∏àczyç z:
1) funkcjà wójta lub jego zast´pcy w innej

gminie,
2) cz∏onkostwem w organach jednostek

samorzàdu terytorialnego, w tym
w gminie, w której jest wójtem lub za-
st´pcà wójta,

3) zatrudnieniem w administracji rzàdo-
wej,

4) mandatem pos∏a lub senatora.”;

18) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. Do wójta i jego zast´pców stosuje si´ od-

powiednio przepis art. 24e ust. 1.”;

19) art. 28a otrzymuje brzmienie:
„Art. 28a. 1. Uchwa∏a rady gminy w sprawie nie-

udzielenia wójtowi absolutorium jest
równoznaczna z podj´ciem inicjatywy
przeprowadzenia referendum w spra-
wie odwo∏ania wójta. Przed podj´-
ciem uchwa∏y w sprawie udzielenia
wójtowi absolutorium rada gminy za-
poznaje si´ z wnioskiem i opinià,
o których mowa w art. 18a ust. 3.

2. Uchwa∏´ w sprawie absolutorium ra-
da gminy podejmuje bezwzgl´dnà
wi´kszoÊcià g∏osów ustawowego sk∏a-
du rady gminy.

3. Rada gminy mo˝e podjàç uchwa∏´
o przeprowadzeniu referendum w spra-
wie odwo∏ania wójta z przyczyny okre-
Êlonej w ust. 1 na sesji zwo∏anej nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 14 dni od dnia
podj´cia uchwa∏y w sprawie nieudziele-
nia wójtowi absolutorium.

4. Przed podj´ciem uchwa∏y, o której
mowa w ust. 3, rada gminy zapoznaje
si´ z opinià regionalnej izby obrachun-
kowej w sprawie uchwa∏y rady gminy
o nieudzieleniu wójtowi absolutorium
oraz wys∏uchuje wyjaÊnieƒ wójta.

5. Uchwa∏´, o której mowa w ust. 3, rada
gminy podejmuje bezwzgl´dnà wi´k-
szoÊcià g∏osów ustawowego sk∏adu
rady, w g∏osowaniu imiennym.”;

20) art. 28b otrzymuje brzmienie:
„Art. 28b. 1. Rada gminy mo˝e podjàç uchwa∏´

o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwo∏ania wójta z przyczy-
ny innej ni˝ nieudzielenie wójtowi ab-
solutorium jedynie na wniosek co naj-
mniej 1/4 ustawowego sk∏adu rady.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,
wymaga formy pisemnej i uzasadnie-
nia przyczyny odwo∏ania oraz podle-
ga zaopiniowaniu przez komisj´ rewi-
zyjnà.

3. Rada gminy mo˝e podjàç uchwa∏´
o przeprowadzeniu referendum w spra-
wie odwo∏ania wójta na sesji zwo∏anej
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 14 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w ust. 1.

4. Uchwa∏´, o której mowa w ust. 3, rada
gminy podejmuje wi´kszoÊcià co naj-
mniej 3/5 g∏osów ustawowego sk∏adu
rady, w g∏osowaniu imiennym.”;

21) art. 28c otrzymuje brzmienie:
„Art. 28c. Je˝eli zg∏oszony w trybie art. 28b wnio-

sek o podj´cie uchwa∏y o przeprowadze-
niu referendum w sprawie odwo∏ania
wójta nie uzyska∏ wymaganej wi´kszoÊci
g∏osów, kolejny wniosek mo˝e byç zg∏o-
szony w tym trybie nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 12 miesi´cy od poprzedniego
g∏osowania.”;

22) art. 28d otrzymuje brzmienie:
„Art. 28d. 1. W przypadku wygaÊni´cia mandatu

wójta przed up∏ywem kadencji, prze-
prowadza si´ wybory przedtermino-
we na zasadach okreÊlonych w usta-
wie o bezpoÊrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta oraz
w ustawie — Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw.

2. Wyborów nie przeprowadza si´, je˝eli
data wyborów przedterminowych
mia∏aby przypaÊç w okresie 6 miesi´cy
przed zakoƒczeniem kadencji wójta.”;

23) art. 28e otrzymuje brzmienie:
„Art. 28e. WygaÊni´cie mandatu wójta przed up∏y-

wem kadencji jest równoznaczne z odwo-
∏aniem jego zast´pcy lub zast´pców.”;

24) art. 28f otrzymuje brzmienie:
„Art. 28f. W przypadku wygaÊni´cia mandatu wój-

ta przed up∏ywem kadencji jego funkcj´,
do czasu obj´cia obowiàzków przez no-
wo wybranego wójta, pe∏ni osoba wy-
znaczona przez Prezesa Rady Mini-
strów.”;

25) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. 1. Po up∏ywie kadencji wójta pe∏ni on

swojà funkcj´ do czasu obj´cia obo-
wiàzków przez nowo wybranego wójta.



Dziennik Ustaw Nr 113 — 7334 — Poz. 984

2. Po up∏ywie kadencji wójta, zast´pca
wójta pe∏ni swoje obowiàzki do czasu
obj´cia obowiàzków przez nowo po-
wo∏anego zast´pc´ wójta.”;

26) dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:
„Art. 29a. Obj´cie obowiàzków przez wójta nast´-

puje z chwilà z∏o˝enia wobec rady gminy
Êlubowania o nast´pujàcej treÊci:
«Obejmujàc urzàd wójta (burmistrza,
prezydenta) gminy (miasta), uroczyÊcie
Êlubuj´, ˝e dochowam wiernoÊci prawu,
a powierzony mi urzàd sprawowaç b´d´
tylko dla dobra publicznego i pomyÊlno-
Êci mieszkaƒców gminy (miasta).» Âlu-
bowanie mo˝e byç z∏o˝one z dodaniem
zdania: «Tak mi dopomó˝ Bóg.»”;

27) w art. 30:
a) w ust. 1 wyraz „Zarzàd” zast´puje si´ wyrazem

„Wójt”,
b) w ust. 2 wyraz „zarzàdu” zast´puje si´ wyrazem

„wójta”,
c) w ust. 3 wyraz „zarzàd” zast´puje si´ wyrazem

„wójt”;

28) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. Wójt kieruje bie˝àcymi sprawami gminy

oraz reprezentuje jà na zewnàtrz.”;

29) w art. 31a oraz w art. 31b skreÊla si´ wyrazy „lub
burmistrz”;

30) skreÊla si´ art. 32;

31) w art. 33:
a) w ust. 1 wyraz „Zarzàd” zast´puje si´ wyrazem

„Wójt”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organizacj´ i zasady funkcjonowania urz´du
gminy okreÊla regulamin organizacyjny,
nadany przez wójta w drodze zarzàdzenia.”,

c) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „lub burmistrz”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wójt mo˝e powierzyç prowadzenie okreÊlo-
nych spraw gminy w swoim imieniu zast´p-
cy wójta lub sekretarzowi gminy.”,

e) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem
art. 30 ust. 2 pkt 5”;

32) skreÊla si´ art. 34;

33) w art. 35 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów

gminy nad dzia∏alnoÊcià organów jednostki po-
mocniczej.”;

34) w art. 37 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „wybierany
wed∏ug art. 28”;

35) w art. 39:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „lub burmistrz”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wójt mo˝e upowa˝niç swoich zast´pców lub
innych pracowników urz´du gminy do wy-
dawania decyzji administracyjnych, o któ-
rych mowa w ust. 1, w imieniu wójta.”,

c) skreÊla si´ ust. 3,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ,
o którym mowa w ust. 4, s∏u˝y odwo∏anie do
samorzàdowego kolegium odwo∏awczego,
chyba ̋ e przepis szczególny stanowi inaczej.”;

36) w art. 41:
a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. W przypadku niecierpiàcym zw∏oki przepisy
porzàdkowe mo˝e wydaç wójt, w formie za-
rzàdzenia.

3. Zarzàdzenie, o którym mowa w ust. 2, podle-
ga zatwierdzeniu na najbli˝szej sesji rady
gminy. Traci ono moc w razie odmowy za-
twierdzenia bàdê nieprzedstawienia do za-
twierdzenia na najbli˝szej sesji rady.

4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia
lub odmowy zatwierdzenia zarzàdzenia rada
gminy okreÊla termin utraty jego mocy obo-
wiàzujàcej.”,

b) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „lub burmistrz”;

37) w art. 46:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. OÊwiadczenie woli w imieniu gminy w zakre-
sie zarzàdu mieniem sk∏ada jednoosobowo
wójt albo dzia∏ajàcy na podstawie jego upo-
wa˝nienia zast´pca wójta samodzielnie albo
wraz z innà upowa˝nionà przez wójta osobà.”,

b) skreÊla si´ ust. 2;

38) w art. 47:
a) w ust. 1 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´

wyrazem „wójta”,
b) skreÊla si´ ust. 2;

39) w art. 52:
a) w ust. 1 wyraz „zarzàd” zast´puje si´ wyrazem

„wójt”,
b) w ust. 1a wyrazy „zarzàdu gminy” zast´puje si´

wyrazem „wójta”,
c) w ust. 2 wyraz „zarzàd” zast´puje si´ wyrazem

„wójt”;

40) w art. 58:
a) w ust. 1 po wyrazie „Uchwa∏y” dodaje si´ wyra-

zy „i zarzàdzenia”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uchwa∏y rady gminy, o których mowa
w ust. 1, zapadajà bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià
g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy
ustawowego sk∏adu rady.”;

41) w art. 60:
a) w ust. 1 wyraz „zarzàd” zast´puje si´ wyrazem

„wójt”,
b) w ust. 2 wyrazy „Zarzàdowi gminy” zast´puje

si´ wyrazem „Wójtowi”;

42) w art. 61:
a) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „lub burmistrz”,
b) w ust. 3 wyraz „Zarzàd” zast´puje si´ wyrazem

„Wójt”;
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43) w art. 70:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „i burmistrzowie”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek wójta rada gminy mo˝e powie-
rzyç reprezentowanie gminy w zgromadze-
niu zast´pcy wójta albo radnemu.”;

44) w art. 73 skreÊla si´ ust. 4 i 5;

45) art. 90 otrzymuje brzmienie:
„Art. 90. 1. Wójt obowiàzany jest do przed∏o˝enia

wojewodzie uchwa∏ rady gminy w cià-
gu 7 dni od dnia ich podj´cia. Akty usta-
nawiajàce przepisy porzàdkowe wójt
przekazuje w ciàgu 2 dni od ich ustano-
wienia.

2. Wójt przedk∏ada regionalnej izbie obra-
chunkowej, na zasadach okreÊlonych
w ust. 1, uchwa∏´ bud˝etowà, uchwa∏´
w sprawie absolutorium oraz inne
uchwa∏y rady gminy i zarzàdzenia wój-
ta obj´te zakresem nadzoru regionalnej
izby obrachunkowej.”;

46) w art. 91:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Uchwa∏a lub zarzàdzenie organu gminy
sprzeczne z prawem sà niewa˝ne. O niewa˝-
noÊci uchwa∏y lub zarzàdzenia w ca∏oÊci lub
w cz´Êci orzeka organ nadzoru w terminie
nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia dor´czenia
uchwa∏y lub zarzàdzenia, w trybie okreÊlo-
nym w art. 90.

2. Organ nadzoru, wszczynajàc post´powanie
w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci uchwa-
∏y lub zarzàdzenia albo w toku tego post´po-
wania, mo˝e wstrzymaç ich wykonanie.”,

b) w ust. 2a po wyrazie „uchwa∏y” dodaje si´ wy-
razy „lub zarzàdzenia”,

c) w ust. 4 po wyrazie „uchwa∏y” dodaje si´ wyra-
zy „lub zarzàdzenia” oraz po wyrazie „uchwa∏´”
dodaje si´ wyrazy „lub zarzàdzenie”;

47) w art. 92:
a) w ust. 1 po wyrazie „uchwa∏y” dodaje si´ wyra-

zy „lub zarzàdzenia” oraz wyraz „jej” zast´puje
si´ wyrazem „ich”,

b) w ust. 2 po wyrazie „uchwa∏y” dodaje si´ wyra-
zy „lub zarzàdzenia”;

48) w art. 93:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po up∏ywie terminu wskazanego w art. 91
ust. 1 organ nadzoru nie mo˝e we w∏asnym
zakresie stwierdziç niewa˝noÊci uchwa∏y lub
zarzàdzenia organu gminy. W tym przypadku
organ nadzoru mo˝e zaskar˝yç uchwa∏´ lub
zarzàdzenie do sàdu administracyjnego.”,

b) w ust. 2 po wyrazie „uchwa∏y” dodaje si´ wyra-
zy „lub zarzàdzenia”;

49) art. 94 otrzymuje brzmienie:
„Art. 94. 1. Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci uchwa∏y

lub zarzàdzenia organu gminy po up∏y-
wie jednego roku od dnia ich podj´cia,
chyba ̋ e uchybiono obowiàzkowi przed-

∏o˝enia uchwa∏y lub zarzàdzenia w ter-
minie okreÊlonym w art. 90 ust. 1, albo
je˝eli sà one aktem prawa miejscowego.

2. Je˝eli nie stwierdzono niewa˝noÊci
uchwa∏y lub zarzàdzenia z powodu
up∏ywu terminu okreÊlonego w ust. 1,
a istniejà przes∏anki stwierdzenia nie-
wa˝noÊci, sàd administracyjny orzeka
o ich niezgodnoÊci z prawem. Uchwa∏a
lub zarzàdzenie tracà moc prawnà
z dniem orzeczenia o ich niezgodnoÊci
z prawem. Przepisy Kodeksu post´po-
wania administracyjnego co do skut-
ków takiego orzeczenia stosuje si´ od-
powiednio.”;

50) art. 96 otrzymuje brzmienie:
„Art. 96. 1. W razie powtarzajàcego si´ naruszenia

przez rad´ gminy Konstytucji lub
ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady
Ministrów, mo˝e w drodze uchwa∏y roz-
wiàzaç rad´ gminy. W przypadku roz-
wiàzania rady gminy Prezes Rady Mini-
strów, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw administracji publicznej, wy-
znacza osob´, która do czasu wyboru
rady gminy pe∏ni jej funkcj´.

2. Je˝eli powtarzajàcego si´ naruszenia
Konstytucji lub ustaw dopuszcza si´
wójt, wojewoda wzywa wójta do za-
przestania naruszeƒ, a je˝eli wezwanie
to nie odnosi skutku — wyst´puje
z wnioskiem do Prezesa Rady Mini-
strów o odwo∏anie wójta. W przypadku
odwo∏ania wójta Prezes Rady Mini-
strów, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw administracji publicznej, wy-
znacza osob´, która do czasu wyboru
wójta pe∏ni jego funkcj´.”;

51) w art. 97 w ust. 1 wyrazy „zarzàdu przez rad´ kolej-
nej kadencji” zast´puje si´ wyrazami „rady oraz
wójta na kolejnà kadencj´”;

52) w art. 98 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmie-
nie:
„Podstawà do wniesienia skargi jest uchwa∏a lub
zarzàdzenie organu, który podjà∏ uchwa∏´ lub za-
rzàdzenie albo którego dotyczy rozstrzygni´cie
nadzorcze.”;

53) w art. 98a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli organ gminy wbrew obowiàzkowi wyni-

kajàcemu z przepisów art. 190 ust. 2 i art. 194
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6,
art. 26 ust. 1 pkt 1—7 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113
poz. 984), oraz art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce
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 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984), w zakresie
dotyczàcym odpowiednio wygaÊni´cia manda-
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tu radnego, mandatu wójta albo odwo∏ania ze
stanowiska zast´pcy wójta, sekretarza gminy
i skarbnika gminy, nie podejmuje uchwa∏y lub
nie odwo∏uje ze stanowiska, wojewoda wzywa
organ gminy do podj´cia odpowiedniego aktu
w terminie 30 dni.”;

54) w art. 101:
a) w ust. 1 wyrazy „uchwa∏à podj´tà” zast´puje si´

wyrazami „uchwa∏à lub zarzàdzeniem podj´ty-
mi” oraz po wyrazie „uchwa∏´” dodaje si´ wyra-
zy „lub zarzàdzenie”,

b) w ust. 2a wyrazy „uchwa∏´, o której” zast´puje
si´ wyrazami „uchwa∏´ lub zarzàdzenie, o któ-
rych”.

Art. 44. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pra-
cownikach samorzàdowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:
a) w pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) w urz´dzie gminy: wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta),”

b) w pkt 3 po wyrazie „powo∏ania:” dodaje si´ wy-
razy „zast´pca wójta (burmistrza, prezydenta
miasta),”;

2) w art. 4:
a) w pkt 1 wyrazy „przewodniczàcego zarzàdu tej

jednostki” zast´puje si´ wyrazami „wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta), starosty i marsza∏-
ka województwa” oraz wyrazy „wynagrodzenia
przewodniczàcych zarzàdów jednostek samo-
rzàdu terytorialnego” zast´puje si´ wyrazami
„ich wynagrodzenia”,

b) dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) wójt (burmistrz, prezydent miasta) — wo-

bec zast´pcy wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy
oraz kierowników gminnych jednostek or-
ganizacyjnych,”

c) w pkt 4 wyrazy „przewodniczàcy zarzàdu tej jed-
nostki” zast´puje si´ wyrazami „wójt (burmistrz,
prezydent miasta), starosta, marsza∏ek woje-
wództwa”;

3) w art. 5 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wójta

(burmistrza, prezydenta miasta), który sk∏ada
Êlubowanie okreÊlone przepisami ustawy
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 i Nr 113,
poz. 984).”;

4) w art. 16 w ust. 2 wyrazy „przewodniczàcego za-
rzàdu jednostki samorzàdowej” zast´puje si´ wy-
razami „odpowiednio wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta), starost´, marsza∏ka województwa
albo kierownika samorzàdowej jednostki organi-
zacyjnej”;

5) w art. 20:
a) w ust. 2 po wyrazach „jednostek samorzàdu te-

rytorialnego” dodaje si´ wyrazy „oraz wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast)”,

b) w ust. 3 po wyrazach „jednostki samorzàdu te-
rytorialnego” dodaje si´ wyrazy „oraz wójta
(burmistrza, prezydenta miasta)”;

6) w art. 29 wyrazy „przewodniczàcy zarzàdu jednost-
ki samorzàdowej” zast´puje si´ wyrazami „odpo-
wiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), staro-
sta, marsza∏ek województwa”.

Art. 45. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676 i Nr 81, poz. 731) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 3 wyrazy „przewodniczàcy zarzàdu gminy
lub powiatu” zast´puje si´ wyrazami „wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) lub starosta”;

2) w art. 11 w ust. 1 i 3 wyrazy „Przewodniczàcy za-
rzàdu gminy lub powiatu” zast´puje si´ wyraza-
mi „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub sta-
rosta”;

3) w art. 13 w ust. 4a wyrazy „zarzàdem powiatu lub
gminy” zast´puje si´ wyrazami „organem wyko-
nawczym powiatu lub gminy”.

Art. 46. W ustawie z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r. o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2000 r. Nr 47, poz. 544) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 16 w ust. 1—4 u˝yte w ró˝nych przypadkach
wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „wójt
(burmistrz, prezydent miasta)”;

2) w art. 79 w ust. 8 wyrazy „Zarzàd gminy” zast´pu-
je si´ wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta)”.

Art. 47. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r.
Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531 i z 2001 r.
Nr 73, poz. 764) w art. 37 w ust. 3 wyraz „zarzàdy” za-
st´puje si´ wyrazami „organy wykonawcze”.

Art. 48. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982)
w art. 8a w ust. 2 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´
wyrazami „wójta, burmistrza (prezydenta miasta)”.

Art. 49. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 113, poz. 1207 i z 2002 r.
Nr 62, poz. 558) w art. 21 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „za-
rzàdów gmin i powiatów” zast´puje si´ wyrazami „or-
ganów wykonawczych gmin i powiatów”.

Art. 50. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 88,  poz. 400,
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z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110,
poz. 1255, z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 w pkt 3 wyrazy „przewodniczàcego zarzà-
du miasta” zast´puje si´ wyrazami „prezydenta
miasta”;

2) w art. 14:
a) w ust. 3 wyrazy „przewodniczàcy zarzàdu gminy

lub powiatu” zast´puje si´ wyrazami „wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) lub starosta”,

b) w ust. 5 wyrazy „(burmistrz lub prezydent mia-
sta)” zast´puje si´ wyrazami „(burmistrz, prezy-
dent miasta)”.

Art. 51. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏a-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r.
Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162,
poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961,
Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207,
Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407)
w art. 45 w ust. 1 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo
marsza∏ek województwa lub osoba przez niego
wyznaczona — w zak∏adzie utworzonym przez or-
gan gminy, powiatu lub samorzàdu wojewódz-
twa,”.

Art. 52. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 362) w art. 5c w pkt 2 wyrazy „za-
rzàd gminy” zast´puje si´ wyrazami „wójt, burmistrz
(prezydent miasta)”.

Art. 53. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 w ust. 5 wyrazy „zarzàd gminy” zast´pu-
je si´ wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta
miasta)”;

2) w art. 21 w ust. 4 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje
si´ wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

3) w art. 35 w ust. 3 wyrazy „zarzàdu gminy” zast´pu-
je si´ wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta
miasta)”;

4) w art. 66 w ust. 6 i 7 wyrazy „(burmistrz, prezy-
dent)” zast´puje si´ wyrazami „(burmistrz, prezy-
dent miasta)”.

Art. 54. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o re-
gionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 11:
a) w ust. 1:

— w zdaniu wst´pnym po wyrazie „uchwa∏y”
dodaje si´ wyrazy „i zarzàdzenia”,

— w pkt 6 skreÊla si´ wyrazy „dla zarzàdu”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa
w uchwale lub zarzàdzeniu izba nie stwier-
dza niewa˝noÊci uchwa∏y lub zarzàdzenia,
lecz ogranicza si´ do wskazania, ˝e wydano
je z naruszeniem prawa.”;

2) w art. 13 w pkt 4 i 5 wyrazy „zarzàdy jednostek sa-
morzàdu terytorialnego” zast´puje si´ wyrazami
„zarzàdy powiatów i województw oraz przez wój-
tów (burmistrzów, prezydentów miast)”;

3) w art. 18 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „uchwa∏” do-
daje si´ wyrazy „i zarzàdzeƒ”;

4) w art. 19 w ust. 3 po wyrazach „w art. 13 pkt 8,” do-
daje si´ wyrazy „oraz w sprawie uchwa∏y rady gmi-
ny o nieudzieleniu absolutorium wójtowi (burmi-
strzowi, prezydentowi miasta)”;

5) w art. 21:
a) w ust. 1 wyraz „zarzàd” zast´puje si´ wyrazami

„organ wykonawczy”,
b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyraz „zarzàd” za-

st´puje si´ wyrazami „organ wykonawczy” oraz
wyraz „zarzàdu” zast´puje si´ wyrazami „orga-
nu wykonawczego”.

Art. 55. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,
poz. 1800) w art. 35 w ust. 1 wyrazy „zarzàdowi gminy”
zast´puje si´ wyrazami „wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta”.

Art. 56. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zago-
spodarowaniu nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa przej´-
tych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79,
poz. 363, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 60,
poz. 700) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 4 wyrazy „zarzàdów tych jednostek”
zast´puje si´ wyrazami „organów wykonawczych
tych jednostek”;

2) w art. 5 w ust. 4:
a) w pkt 1 i 3 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´

wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”,
b) w pkt 5 wyrazy „zarzàdu gminy” zast´puje si´

wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta)”.
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Art. 57. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o za-
mówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664) w art. 5 w ust. 2 wyrazy „zarzàd gminy” za-
st´puje si´ wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta)”.

Art. 58. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 i 3, w art. 22 w ust. 1, w art. 31,
w art. 31a w ust. 2, w art. 44 w ust. 5 oraz w art. 49
w ust. 3 wyrazy „Zarzàd gminy” zast´puje si´ wy-
razami „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta”;

2) w art. 10 w ust. 2 wyrazy „zarzàd gminy” zast´pu-
je si´ wyrazami „wójt, burmistrz albo prezydent
miasta” oraz wyrazy „zarzàdów gmin” zast´puje
si´ wyrazami „wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast) gmin”;

3) w art. 18:
a) w ust. 1 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´ wy-

razami „wójt, burmistrz albo prezydent miasta”,
b) w ust. 2:

— w zdaniu wst´pnym wyrazy  „Zarzàd gminy”
zast´puje si´ wyrazami „Wójt, burmistrz albo
prezydent miasta”, 

— w pkt 4 w lit. c) wyrazy „zarzàdami gmin” za-
st´puje si´ wyrazami „wójtami (burmistrza-
mi, prezydentami miast) gmin”,

— w pkt 4 w lit. d) wyraz „zarzàdem” zast´puje
si´ wyrazami „organem wykonawczym”;

4) u˝yte w ró˝nych przypadkach w art. 31a w ust. 1, 3
i 4 oraz w art. 36 w ust. 8 wyrazy „zarzàd gminy”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypad-
kach wyrazami „wójt, burmistrz albo prezydent
miasta”.

Art. 59. W ustawie z dnia 20 paêdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117,
poz. 1228) w art. 24 w ust. 3 wyrazy „zarzàd gminy” za-
st´puje si´ wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta)”.

Art. 60. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973,
Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 i Nr 74, poz. 675) w art. 76 w pkt 2 wyrazy
„przewodniczàcego zarzàdu miasta” zast´puje si´ wy-
razami „prezydenta miasta”.

Art. 61. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78,
z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160,
poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81,

poz. 875 i Nr 100, poz. 1085) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 7:
a) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „zarzàdu

gminy” zast´puje si´ wyrazami „wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta)” oraz w zdaniu drugim
wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´ wyrazami
„wójt (burmistrz, prezydent miasta)”,

b) w ust. 4 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´
wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta)”;

2) w art. 12 w ust. 16 wyraz „zarzàdu” zast´puje si´
wyrazami „organu wykonawczego”;

3) w art. 22 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”

Art. 62. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel-
nym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368
i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106,
poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r.
Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91,
poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98,
poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113) w art. 16 w ust. 1 wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) akty organów jednostek samorzàdu terytorial-

nego oraz organów administracji rzàdowej
ustanawiajàce przepisy prawa miejscowego,”

b) w pkt 6 wyraz „uchwa∏y” zast´puje si´ wyrazem
„akty”.

Art. 63. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 i Nr 74, poz. 676)
w art. 66 w pkt 1 w lit. b) wyrazy „przewodniczàcego
zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego” zast´pu-
je si´ wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta), starost´, marsza∏ka województwa”.

Art. 64. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o referen-
dum (Dz. U. Nr 99, poz. 487 i z 2000 r. Nr 43, poz. 488)
w art. 21 w ust. 1 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´
wyrazami „wójt lub burmistrz (prezydent miasta)”.

Art. 65. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „zarzàd gminy” za-
st´puje si´ wyrazami „wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta)”;

2) w art. 11 w ust. 3 wyrazy „zarzàdy gmin” zast´puje
si´ wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezyden-
ci miast)”;

3) w art. 29 w ust. 1 wyrazy „zarzàdu gminy” zast´pu-
je si´ wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta
miasta)”.

Art. 66. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927)
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w art. 35 w ust. 4 wyrazy „Zarzàd gminy” zast´puje si´
wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent miasta)”.

Art. 67. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwo-
wych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673,
Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400
i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26,
poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84,
poz. 948 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r.  Nr 63, poz. 637,
Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122, poz. 1320 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 68 w ust. 2 wyrazy „za-
rzàd gminy” zast´puje si´ wyrazami „wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta)”.

Art. 68. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121,
poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272 oraz z 2001 r. Nr 100,
poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800) w art. 7 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

a) w ust. 3 w zdaniach pierwszym i drugim wyrazy
„Zarzàd gminy” zast´puje si´ wyrazami „Wójt,
burmistrz lub prezydent miasta”,

b) w ust. 4 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´ wy-
razami „wójta, burmistrza lub prezydenta miasta”.

Art. 69. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o mu-
zeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r. Nr 106,
poz. 668) w art. 26 w ust. 2 i 3 wyraz „zarzàd” zast´pu-
je si´ wyrazami „organ wykonawczy”.

Art. 70. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o go-
spodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) u˝yty w ró˝nych przypadkach i liczbach w art. 4

w ust. 2, w art. 12 w ust. 2, w art. 13 w ust. 2 oraz
w art. 22 w ust. 2 wyraz „zarzàd” zast´puje si´ u˝y-
tymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyra-
zami „organ wykonawczy”;

2) u˝yte w ró˝nych przypadkach w art. 15 w ust. 1,
w art. 17, w art. 18 w ust. 4 oraz w art. 20 w ust. 2
wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „wójt
(burmistrz, prezydent miasta)”.

Art. 71. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19:
a) w ust. 1 wyrazy „Zarzàd gminy” zast´puje si´

wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta)”,

b) w ust. 4 wyrazy „zarzàdowi gminy” zast´puje si´
wyrazami „wójtowi (burmistrzowi, prezydento-
wi miasta)”;

2) w art. 20:
a) w ust. 1 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´

wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”,
b) w ust. 3 wyrazy „Zarzàd gminy” zast´puje si´

wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent miasta)”.

Art. 72. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o prze-
ciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r.
Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097, z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 skreÊla si´ pkt 27;
2) w art. 37 w ust. 1 wyrazy „zarzàd gminy w∏aÊciwej”

zast´puje si´ wyrazami „wójt lub burmistrz (prezy-
dent miasta) w∏aÊciwy”.

Art. 73. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602,
Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53,
poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149,
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444
i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) w art. 140i w pkt 4
wyrazy „zarzàdy gmin” zast´puje si´ wyrazami
„wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”.

Art. 74. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bi-
bliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1440) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 20 w ust. 2 wyraz „zarzàdem” zast´puje si´
wyrazami „organem wykonawczym”;

2) w art. 20a w ust. 2 wyrazy „zarzàdem gminy” zast´-
puje si´ wyrazami „wójtem (burmistrzem, prezy-
dentem miasta)”.

Art. 75. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2)
w art. 2 w ust. 3 wyrazy „zarzàdów gmin” zast´puje si´
wyrazami „wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast)”.

Art. 76. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogra-
niczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
osoby pe∏niàce 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 i z 2000 r. Nr 26, poz. 306) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), za-

st´pców wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast), skarbników (g∏ównych ksi´gowych bu-
d˝etu) i sekretarzy gmin oraz inne osoby wyda-
jàce decyzje administracyjne z upowa˝nienia
wójta (burmistrza, prezydenta miasta),”;
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2) w art. 5:
a) w pkt 2 po wyrazach „w art. 2 pkt 5—10” dodaje

si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem pkt 3,” oraz krop-
k´ na koƒcu zast´puje si´ przecinkiem,

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) pe∏niàce funkcj´ wójta (burmistrza, prezy-

denta miasta) powoduje wygaÊni´cie ich
mandatu.”;

3) w art. 12 w ust. 7 wyrazy „oraz wojewodów i wicewo-
jewodów” zast´puje si´ wyrazami „ , wojewodów, wi-
cewojewodów, marsza∏ków województw, starostów
oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”.

Art. 77. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 w pkt 9 wyrazy „zarzàd gminy, zarzàd po-
wiatu i zarzàd województwa” zast´puje si´ wyraza-
mi „organ wykonawczy gminy, powiatu i woje-
wództwa”;

2) u˝yty w ró˝nych przypadkach i liczbach w art. 11
w ust. 1, w art. 13 w ust. 2, w art. 16 w ust.  2,
w art. 56, w art. 57 w ust. 4, w art. 114 w ust. 2,
w art. 115 w ust. 1 i 4, w art. 123, w art. 124 w ust. 2
i 7, w art. 132 w ust. 5 oraz w art. 219 w ust. 1 wy-
raz „zarzàd” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nich przypadkach i liczbach wyrazami „organ wy-
konawczy”;

3) u˝yte w ró˝nych przypadkach w art. 25 w ust. 1,
w art. 98 w ust. 4, w art. 105 w ust. 3, w art. 106
w ust. 1, w art. 109 w ust. 4, w art. 110 w ust. 1—3
oraz w art. 200 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „zarzàd gmi-
ny” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przy-
padkach wyrazami „wójt, burmistrz albo prezydent
miasta”;

4) w art. 110 w ust. 4 oraz w art. 145 w ust. 1 wyrazy
„Zarzàd gminy” zast´puje si´ wyrazami „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta”;

5) w art. 169 w ust. 2 wyrazy „zarzàdem w∏aÊciwej gmi-
ny” zast´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwym terytorialnie
wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta”.

Art. 78. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra-
˝ach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 3 wyrazy „przewodniczàcym zarzàdu”
zast´puje si´ wyrazami „organem wykonawczym”;

2) w art. 3 skreÊla si´ ust. 3;

3) u˝yte w ró˝nych przypadkach w art. 7 w ust. 1 oraz
w art. 9 w ust. 1 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje
si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyraza-
mi „wójt, burmistrz (prezydent miasta)”.

Art. 79. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475,
Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452

oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) u˝yte w ró˝nych przypadkach i liczbach w art. 13
w § 1 w pkt 1 i 3, w art. 19 w pkt 4, w art. 130 w § 4,
w art. 132 w § 1 i w § 2 w pkt 1, w art. 283 w § 1
w pkt 2 oraz w art. 294 w § 1 w pkt 2 wyrazy „prze-
wodniczàcy zarzàdu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach i liczbach wyrazami „wójt, burmistrz
(prezydent miasta), starosta, marsza∏ek wojewódz-
twa”;

2) w art. 66 w § 2 wyraz „zarzàdem” zast´puje si´ wy-
razami „organem wykonawczym”.

Art. 80. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o prze-
kszta∏ceniu prawa u˝ytkowania wieczystego przys∏ugu-
jàcego osobom fizycznym w prawo w∏asnoÊci (Dz. U.
z 2001 r. Nr 120, poz. 1299) u˝yte w ró˝nych przypad-
kach w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 oraz w art. 6 w ust. 2 wy-
razy „przewodniczàcy zarzàdu jednostki samorzàdu te-
rytorialnego” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent
miasta), starosta albo marsza∏ek województwa”.

Art. 81. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 42 w ust. 4 wyraz „zarzàdom” zast´puje si´
wyrazami „organom wykonawczym”;

2) w art. 92 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prezydent miasta.”

Art. 82. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordy-
nacja 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) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 18 w ust. 1 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje
si´ wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

2) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e okreÊliç

warunki oraz sposób wykorzystania techniki
elektronicznej przy ustalaniu wyników g∏oso-
wania i wyników wyborów przez terytorialne
komisje wyborcze i komisarzy wyborczych.”;

3) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. 1. Wybory do rad zarzàdza si´ nie póêniej

ni˝ na 30 dni przed up∏ywem kadencji
rad. Dat´ wyborów wyznacza si´ na
dzieƒ wolny od pracy, przypadajàcy
w ciàgu 60 dni po up∏ywie kadencji rad.

2. Prezes Rady Ministrów, po zasi´gni´ciu
opinii Paƒstwowej Komisji Wyborczej,
wyznacza, w drodze rozporzàdzenia,
dat´ wyborów zgodnie z ust. 1 oraz
okreÊla dni, w których up∏ywajà termi-
ny wykonania czynnoÊci wyborczych
przewidzianych w ustawie (kalendarz
wyborczy).

3. Rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 2, podaje si´ niezw∏ocznie do pu-
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blicznej wiadomoÊci i og∏asza w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
najpóêniej w 60 dniu przed dniem wy-
borów.”;

4) w art. 28 w zdaniu pierwszym wyrazy „2 miesiàce”
zast´puje si´ wyrazami „4 miesiàce”;

5) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedk∏ada

radzie gminy wnioski w sprawie zmian w po-
dziale na obwody g∏osowania, je˝eli koniecz-
noÊç taka wynika ze zmian granic gminy, zmia-
ny liczby mieszkaƒców w gminie lub w obwo-
dzie g∏osowania, zmiany liczby radnych w ra-
dzie gminy lub zmian w podziale gminy na
okr´gi wyborcze.”;

6) w art. 71 w ust. 6 wyrazy „Zarzàd gminy” zast´pu-
je si´ wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta)”;

7) skreÊla si´ art. 91;

8) w art. 92:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zmiany granic okr´gów wyborczych mogà byç
dokonywane najpóêniej na 3 miesiàce przed
up∏ywem kadencji, je˝eli koniecznoÊç taka wyni-
ka ze zmiany w podziale terytorialnym paƒstwa,
zmiany liczby mieszkaƒców danej gminy, zmia-
ny liczby radnych w radzie gminy lub zmiany
liczby radnych wybieranych w okr´gach wybor-
czych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podzia∏ na okr´gi wyborcze, ich granice i nu-

mery oraz liczb´ radnych wybieranych
w ka˝dym okr´gu ustala, na wniosek wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), rada gminy
wed∏ug jednolitej normy przedstawicielstwa
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkaƒ-
ców gminy przez liczb´ radnych wybiera-
nych do danej rady, z uwzgl´dnieniem art. 89
i nast´pujàcych zasad:

1) u∏amki liczby mandatów wybieranych
w okr´gu wyborczym równe lub wi´ksze
od 1/2, jakie wynikajà z zastosowania nor-
my przedstawicielstwa, zaokràgla si´
w gór´ do liczby ca∏kowitej,

2) je˝eli w wyniku post´powania, o którym
mowa w pkt 1, liczba radnych wybiera-
nych w okr´gach przewy˝sza liczby wyni-
kajàce z art. 27 i art. 90, mandaty nadwy˝-
kowe odejmuje si´ w tych okr´gach wy-
borczych, w których norma przedstawi-
cielstwa jest najmniejsza; w przypadku
gdy liczba mandatów jest mniejsza od wy-
nikajàcej z art. 27 i art. 90, dodatkowe
mandaty przydziela si´ tym okr´gom wy-
borczym, w których norma przedstawiciel-
stwa jest najwi´ksza.”;

9) w art. 109 w ust. 2 wyrazy „w wi´cej ni˝ jednym
okr´gu wyborczym” zast´puje si´ wyrazami „w co
najmniej jednym okr´gu wyborczym”;

10) w art. 128, w art. 156 i w art. 181 dodaje si´ zdanie
drugie w brzmieniu:
„Wzór zaÊwiadczenia okreÊla Paƒstwowa Komisja
Wyborcza.”;

11) w art. 138 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zmiany w podziale na okr´gi wyborcze mogà

byç dokonywane najpóêniej na 3 miesiàce
przed up∏ywem kadencji rad, je˝eli koniecznoÊç
taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym
paƒstwa, zmiany liczby mieszkaƒców danej
gminy lub powiatu, zmiany liczby radnych w ra-
dzie powiatu lub zmiany liczby radnych wybie-
ranych w okr´gach wyborczych.”;

12) w art. 176:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „(okr´gu wyborcze-

go)”,
b) skreÊla si´ ust. 2;

13) w art. 177 oraz w art. 178 w ust. 1 skreÊla si´ wyra-
zy „(okr´gu wyborczego)”;

14) w art. 190 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) prawomocnego skazujàcego wyroku sàdu,

orzeczonego za przest´pstwo umyÊlne,”;

15) w art. 194 w ust. 1:
a) na koƒcu zdania pierwszego dodaje si´ wyrazy

„i nie zachodzi wobec niego przes∏anka, o której
mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4”,

b) dodaje si´ zdanie trzecie w brzmieniu:
„Przepis art. 193 ust. 4 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

16) w art. 203 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. OdpowiedzialnoÊci karnej za czyny okreÊlone

w art. 199—202 podlega równie˝, kto pope∏ni∏
te czyny w zwiàzku z wyborami wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta) przeprowadzonymi
na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.
o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984).”

Art. 83. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, 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 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 i Nr 74, poz. 676)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Ilekroç w ustawie jest mowa o zarzàdzie jed-

nostki samorzàdu terytorialnego lub o prze-
wodniczàcym zarzàdu jednostki samorzàdu te-
rytorialnego, nale˝y przez to rozumieç równie˝
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”;

2) w art. 133:
a) w ust. 1 po wyrazach „przez zarzàd” dodaje si´

wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 1a”,
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b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. CzynnoÊci prawnych, o których mowa

w ust. 1, w gminie dokonuje wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta).”

Art. 84. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów by∏ych hitlerowskich obozów zag∏ady (Dz. U.
Nr 41, poz. 412) w art. 4 w ust. 3 oraz w art. 15 w ust. 1
wyrazy „zarzàdu w∏aÊciwej terytorialnie gminy” zast´-
puje si´ wyrazami „w∏aÊciwego terytorialnie wójta
(burmistrza, prezydenta miasta)”.

Art. 85. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wyna-
gradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr 85,
poz. 924 i Nr 154, poz. 1799) w art. 10 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

a) w ust. 6 wyraz „zarzàd” zast´puje si´ wyrazami
„organ wykonawczy”,

b) w ust. 8 wyrazy „oraz zarzàdy jednostek samorzà-
du terytorialnego, w drodze uchwa∏y” zast´puje
si´ wyrazami „zarzàdy powiatów i województw,
w drodze uchwa∏y, oraz wójtowie (burmistrzowie,
prezydenci miast), w drodze zarzàdzenia”.

Art. 86. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏asza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46,
poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 13 pkt 8 otrzy-
muje brzmienie:

„8) obwieszczenia o wygaÊni´ciu mandatu wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiàza-
niu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady
gminy,”.

Art. 87. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o re-
ferendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 i z 2002 r.
Nr 23, poz. 220) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „rozdzia∏ów 2, 3
oraz 6—9”;

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W referendum lokalnym, zwanym dalej «refe-

rendum», mieszkaƒcy jednostki samorzàdu te-
rytorialnego jako cz∏onkowie wspólnoty samo-
rzàdowej wyra˝ajà w drodze g∏osowania swojà
wol´ co do sposobu rozstrzygania sprawy do-
tyczàcej tej wspólnoty, mieszczàcej si´ w zakre-
sie zadaƒ i kompetencji organów danej jednost-
ki lub w sprawie odwo∏ania organu stanowià-
cego tej jednostki, a w przypadku gminy tak˝e
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”;

3) w art. 5:
a) dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. Wniosek mieszkaƒców gminy, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e dotyczyç odwo∏ania
rady gminy i wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) albo odwo∏ania jednego z tych or-
ganów.

1b. Referendum w sprawie odwo∏ania wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta) mo˝e byç prze-
prowadzone tak˝e z inicjatywy rady gminy.

1c. Uchwa∏a rady gminy o przeprowadzeniu re-
ferendum w sprawie odwo∏ania wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta) podejmowana
jest w trybie art. 28a albo art. 28b ustawy,
o której mowa w art. 6 pkt 1.”,

b) w ust. 2 w zdaniu wst´pnym oraz w pkt 2 skreÊla
si´ wyraz „stanowiàcego”;

4) w art. 8 skreÊla si´ pkt 2;

5) w art. 9 w ust. 1 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ prze-
cinkiem oraz dodaje si´ wyrazy „z zastrze˝eniem
art. 5 ust. 1c.”;

6) u˝yte w art. 10 w ust. 2 i 3, w art. 21 oraz w art. 27
wyrazy „w okresie mi´dzy 30 a 40 dniem” zast´pu-
je si´ wyrazami „najpóêniej w 50 dniu”;

7) w art. 12:
a) w ust. 1 po wyrazie „terytorialnego” dodaje si´

wyrazy „ , a w gminie wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta),”

b) w ust. 3 po wyrazie „terytorialnego” dodaje si´
wyrazy „ , a w gminie wójt (burmistrz, prezydent
miasta),”

c) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Na pisemny wniosek inicjatora referendum
przewodniczàcy zarzàdu jednostki samorzàdu
terytorialnego, a w gminie wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta), w ciàgu 14 dni od otrzymania
wniosku powiadamia, w formie pisemnej, inicja-
tora referendum lub jego pe∏nomocnika o liczbie
mieszkaƒców jednostki samorzàdu terytorialne-
go uprawnionych do g∏osowania, o której mowa
w art. 4, obj´tych rejestrem wyborców w gminie
na koniec kwarta∏u poprzedzajàcego z∏o˝enie
wniosku.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Inicjator referendum w sprawie odwo∏ania
organu jednostki samorzàdu terytorialnego
przed up∏ywem kadencji powiadamia o za-
miarze wystàpienia z takà inicjatywà równie˝
komisarza wyborczego; do tego powiado-
mienia stosuje si´ odpowiednio przepisy
ust. 1—3.”;

8) w art. 13 w ust. 3, w tytu∏ach rozdzia∏ów 4 i 5,
w art. 22 w ust. 1, w art. 45, w art. 52 w ust. 2,
w art. 63 w ust. 4 oraz w art. 66 w ust. 3 skreÊla si´
wyraz „stanowiàcego”;

9) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie 60 dni od dnia powiadomienia,
o którym mowa w art. 12  ust. 1, inicjator prze-
prowadzenia referendum zbiera podpisy
mieszkaƒców uprawnionych do wybierania or-
ganu stanowiàcego danej jednostki samorzàdu
terytorialnego, którzy chcà poprzeç inicjatyw´
w tej sprawie.”;

10) w art. 15 w ust. 1:
a) w zdaniu pierwszym kropk´ na koƒcu zast´puje

si´ przecinkiem oraz dodaje si´ wyrazy
„a w gminie wójtowi (burmistrzowi, prezydento-
wi miasta).”,
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b) w zdaniu drugim po wyrazie „terytorialnego”
dodaje si´ wyrazy „ , a w gminie wójt (burmistrz,
prezydent miasta),”;

11) w art. 16 w ust. 1 po wyrazie „terytorialnego” do-
daje si´ wyrazy „ , a w gminie wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta),”;

12) w art. 17 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
„W przypadku z∏o˝enia dwóch lub wi´cej wnio-
sków mieszkaƒców o przeprowadzenie referen-
dum organ stanowiàcy jednostki samorzàdu tery-
torialnego podejmuje uchwa∏´ o przeprowadzeniu
referendów w takiej kolejnoÊci, w jakiej wnioski zo-
sta∏y przekazane przez inicjatorów referendów lub
ich pe∏nomocników organowi okreÊlonemu
w art. 12 ust. 1.”;

13) w art. 18 wyrazy „przewodniczàcemu zarzàdu tej
jednostki” zast´puje si´ wyrazami „organowi okre-
Êlonemu w art. 12 ust. 1”;

14) w art. 19 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 1, zawiera infor-

macje okreÊlone w art. 9 ust. 2.”;

15) w art. 20 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Na podstawie wyroku, o którym mowa w ust. 3,

komisarz wyborczy wydaje postanowienie
o przeprowadzeniu referendum, zawierajàce
informacje okreÊlone w art. 9 ust. 2.”;

16) w art. 23 w ust. 1 po wyrazie „referendum” dodaje
si´ wyrazy „z inicjatywy mieszkaƒców”;

17) w art. 24 po wyrazie „wniosku” dodaje si´ wyraz
„mieszkaƒców”;

18) dodaje si´ art. 24a i 24b w brzmieniu:
„Art. 24a. 1. Uchwa∏´ rady gminy o przeprowadze-

niu referendum w sprawie odwo∏ania
wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
przewodniczàcy rady gminy przekazu-
je komisarzowi wyborczemu.

2. Komisarz wyborczy wydaje postano-
wienie o przeprowadzeniu referen-
dum w ciàgu 14 dni po up∏ywie termi-
nu do stwierdzenia niewa˝noÊci
uchwa∏y przez wojewod´ w trybie
art. 91 ustawy, o której mowa w art. 6
pkt 1, albo w ciàgu 14 dni od dnia
otrzymania orzeczenia o oddaleniu
lub odrzuceniu przez Naczelny Sàd
Administracyjny skargi na rozstrzy-
gni´cie nadzorcze wojewody unie-
wa˝niajàce uchwa∏´, o którym mowa
w ust. 3.

3. Na rozstrzygni´cie nadzorcze woje-
wody uniewa˝niajàce uchwa∏´ rady
gminy o przeprowadzeniu referen-
dum w sprawie odwo∏ania wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta) radzie
gminy s∏u˝y skarga do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego w terminie
14 dni od dnia otrzymania rozstrzy-
gni´cia nadzorczego. Naczelny Sàd

Administracyjny rozpatruje skarg´
w terminie 14 dni od dnia jej zg∏osze-
nia. Wyrok sàdu jest ostateczny.

Art. 24b. W przypadku z∏o˝enia dwóch lub wi´cej
wniosków mieszkaƒców o przeprowadze-
nie referendum w sprawie odwo∏ania or-
ganów gminy oraz uchwa∏y rady gminy
o przeprowadzenie referendum w spra-
wie odwo∏ania wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta) komisarz wyborczy wydaje
postanowienie o przeprowadzeniu refe-
rendum w terminie liczonym od dnia
otrzymania pierwszego wniosku lub
uchwa∏y.”;

19) w art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na podstawie wyroku, o którym mowa w ust. 2,

uwzgl´dniajàcego skarg´ komisarz wyborczy
wydaje postanowienie o przeprowadzeniu refe-
rendum, zawierajàce informacje okreÊlone
w art. 25 ust. 1.”;

20) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organom jednostki samorzàdu terytorialnego

oraz cz∏onkom tych organów zabrania si´
uczestniczenia na koszt jednostki samorzàdu
terytorialnego w kampanii referendalnej zwià-
zanej z referendum w sprawie odwo∏ania orga-
nu jednostki samorzàdu terytorialnego przed
up∏ywem kadencji.”;

21) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od zakoƒczenia kampanii referendalnej, a˝ do

zakoƒczenia g∏osowania zabronione jest zwo∏y-
wanie zgromadzeƒ, organizowanie pochodów
i manifestacji, wyg∏aszanie przemówieƒ, rozda-
wanie ulotek, jak te˝ prowadzenie w inny spo-
sób agitacji w zwiàzku z referendum.”;

22) w art. 34 w ust. 6 wyrazy „Zarzàd gminy” zast´pu-
je si´ wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta)”;

23) w art. 35:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Postanowienia, o których mowa w ust. 2 i 3,
w referendum zarzàdzonym przez organ sta-
nowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego
dor´cza si´ w∏aÊciwemu organowi wyko-
nawczemu jednostki samorzàdu terytorial-
nego, a komisarzowi wyborczemu — w refe-
rendum przez niego zarzàdzonym.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Postanowienia, o których mowa w ust. 2 i 3,

w referendum zarzàdzonym w sprawie od-
wo∏ania wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta) dor´cza si´ w∏aÊciwemu przewodniczà-
cemu rady gminy.”;

24) w art. 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty referendum pokrywa si´ z bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, której doty-
czy referendum. Nie dotyczy to czynnoÊci wy-
konywanych przez komisarza wyborczego.”,
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wydatki komisarza wyborczego zwiàzane z or-

ganizacjà i przeprowadzeniem referendum
w sprawie odwo∏ania organu jednostki samo-
rzàdu terytorialnego przed up∏ywem kadencji
pokrywane sà z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci do-
tyczàcej Krajowego Biura Wyborczego.”;

25) w art. 41 w ust. 1 oraz w ust. 2 w zdaniach pierw-
szym i drugim wyraz „zarzàd” zast´puje si´ wyra-
zami „organ wykonawczy”;

26) w art. 42 skreÊla si´ ust. 2 i 3;

27) dodaje si´ art. 43a w brzmieniu:
„Art. 43a. Do finansowania przez parti´ politycznà

inicjatywy przeprowadzenia referendum
oraz udzia∏u w kampanii referendalnej
w sprawach nieuregulowanych w niniej-
szej ustawie stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o par-
tiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 857 i Nr 154, poz. 1802).”;

28) w art. 44:
a) w ust. 1 w zdaniu drugim wyraz „zarzàdowi” za-

st´puje si´ wyrazami „organowi wykonawcze-
mu”,

b) w ust. 2 wyraz „Zarzàd” zast´puje si´ wyrazami
„Organ wykonawczy”;

29) w art. 49:
a) w ust. 2 w pkt 1 oraz w ust. 4 w pkt 1 skreÊla si´

wyraz „stanowiàcego”,
b) skreÊla si´ ust. 3;

30) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisarz wyborczy powo∏uje w sk∏ad teryto-

rialnej i obwodowych komisji do przeprowa-
dzenia referendum w sprawie odwo∏ania orga-
nu jednostki samorzàdu terytorialnego, w rów-
nej liczbie, osoby pisemnie wskazane przez or-
gan wykonawczy tej jednostki oraz inicjatora
referendum. W sk∏ad komisji nie mogà wcho-
dziç radni, osoby wchodzàce w sk∏ad albo pe∏-
niàce funkcj´ organu wykonawczego danej jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, a tak˝e inicja-
tor referendum oraz jego pe∏nomocnik.”;

31) w art. 51 wyraz „Zarzàd” zast´puje si´ wyrazami
„Organ wykonawczy”;

32) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopisanie na karcie do g∏osowania dodatko-

wych uwag lub innych dopisków poza kratkà
nie wp∏ywa na wa˝noÊç g∏osu.”;

33) w art. 61 w ust. 3 po wyrazie „terytorialnego” do-
daje si´ wyrazy „ , a w gminie wójtowi (burmistrzo-
wi, prezydentowi miasta),”;

34) w art. 62 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „i 3”;

35) w art. 64 wyrazy „organ w∏aÊciwy do przeprowa-
dzenia referendum” zast´puje si´ wyrazami „ko-
misarz wyborczy”;

36) w art. 65 wyrazy „organ stanowiàcy” zast´puje si´
wyrazami „w∏aÊciwy organ”;

37) art. 67 otrzymuje brzmienie:
„Art. 67. 1. Og∏oszenie, w trybie art. 63 ust. 2, wy-

ników referendum rozstrzygajàcych
o odwo∏aniu organu stanowiàcego po-
wiatu lub samorzàdu województwa
oznacza zakoƒczenie dzia∏alnoÊci tego
organu stanowiàcego i z mocy prawa
— organu wykonawczego.

2. Og∏oszenie, w trybie art. 63 ust. 2, wy-
ników referendum przeprowadzonego
na wniosek mieszkaƒców, rozstrzygajà-
cych o odwo∏aniu organów gminy
przed up∏ywem kadencji, oznacza za-
koƒczenie dzia∏alnoÊci tych organów.

3. Je˝eli w wa˝nym referendum o odwo-
∏anie wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), przeprowadzonym na wniosek
rady gminy z innej przyczyny ni˝ nie-
udzielenie absolutorium, przeciwko od-
wo∏aniu wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) oddano wi´cej ni˝ po∏ow´ wa˝-
nych g∏osów, dzia∏alnoÊç rady gminy
ulega zakoƒczeniu z mocy prawa.

4. W przypadkach, o których mowa
w ust. 1—3, Prezes Rady Ministrów
niezw∏ocznie wyznacza osob´, która
pe∏ni funkcje organów jednostki samo-
rzàdu terytorialnego do czasu wyboru
nowych organów jednostki samorzà-
du terytorialnego, oraz zarzàdza, z za-
strze˝eniem ust. 5, wybory przedtermi-
nowe.

5. W przypadku wniesienia protestu prze-
ciwko wa˝noÊci referendum do czasu
rozstrzygni´cia sprawy w trybie art. 66
nie zarzàdza si´ wyborów przedtermi-
nowych.”

Art. 88. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o za-
sadach przyst´powania jednostek samorzàdu teryto-
rialnego do mi´dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci
lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009)
w art. 6 wyraz „Zarzàd” zast´puje si´ wyrazami „Or-
gan wykonawczy”.

Art. 89. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repa-
triacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118 oraz z 2001 r. Nr 42,
poz. 475 i Nr 128, poz. 1403) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 23 w ust. 2 wyrazy „zarzàdem gminy” zast´-
puje si´ wyrazami „wójtem (burmistrzem, prezy-
dentem miasta)”;

2) w art. 24 oraz w art. 25 wyrazy „Zarzàd gminy” za-
st´puje si´ wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent
miasta)”.

Art. 90. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Or-
dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802
oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:
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1) u˝yte w ró˝nych przypadkach w art. 48 w ust. 1, 5
i 6 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „wójt lub
burmistrz (prezydent miasta)”;

2) w art. 90 w ust. 8 wyrazy „Zarzàd gminy” zast´pu-
je si´ wyrazami „Wójt lub burmistrz (prezydent
miasta)”;

3) w art. 177:
a) w ust. 1 w pkt 7:

— w lit. b) skreÊla si´ wyrazy „zarzàdzie gminy,”
— dodaje si´ lit. d) w brzmieniu:

„d) wójta lub burmistrza (prezydenta mia-
sta),”

b) w ust. 4 po wyrazie „powo∏anego” dodaje si´
wyrazy „lub wybranego” oraz po wyrazie „po-
wo∏ania” dodaje si´ wyrazy „lub wybrania”;

4) w art. 213:
a) w ust. 1 w pkt 7:

— w lit. b) skreÊla si´ wyrazy „zarzàdzie gminy,”
— dodaje si´ lit. d) w brzmieniu:

„d) wójta lub burmistrza (prezydenta mia-
sta),”

b) w ust. 4 po wyrazie „powo∏anego” dodaje si´
wyrazy „lub wybranego” oraz po wyrazie „po-
wo∏ania” dodaje si´ wyrazy „lub wybrania”.

Art. 91. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115,
poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 17:
a) w ust. 1 wyraz „Zarzàd” zast´puje si´ wyrazami

„Organ wykonawczy”,
b) w ust. 2 wyraz „zarzàd” zast´puje si´ wyrazami

„organ wykonawczy”;

2) w art. 18 w ust. 2 wyraz „zarzàd” zast´puje si´ wy-
razami „organ wykonawczy”;

3) w art. 420 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´ wy-
razami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”.

Art. 92. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 i z 2002 r. Nr 41, poz. 365)
w art. 14 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
a) w ust. 5 wyrazy „odpowiednio: zarzàd wojewódz-

twa, zarzàd powiatu lub zarzàd gminy” zast´puje
si´ wyrazami „organy wykonawcze województwa,
powiatu lub gminy”,

b) w ust. 7 w pkt 2 i 3 wyraz „zarzàdy” zast´puje si´
wyrazami „organy wykonawcze”,

c) w ust. 10 wyrazy „zarzàdy gmin” zast´puje si´ wy-
razami „organy wykonawcze gmin”,

d) w ust. 11 wyrazy „Zarzàdy gmin” zast´puje si´ wy-
razami „Organy wykonawcze gmin”,

e) w ust. 12 wyrazy „zarzàdy gmin” zast´puje si´ wy-
razami „organy wykonawcze gmin”,

f)  w ust. 13 wyrazy „zarzàd województwa, zarzàd po-
wiatu i zarzàd gminy” zast´puje si´ wyrazami „or-
gan wykonawczy województwa, powiatu i gminy”.

Art. 93. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàz-
kach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania nie-
którymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏a-
cie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639) w art. 35 wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

a) w ust. 1 i 2 wyrazy „Zarzàd gminy” zast´puje si´
wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent miasta)”,

b) w ust. 3 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´ wy-
razami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”.

Art. 94. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowa-
dzaniu Êcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) u˝yte w ró˝nych przypadkach w art. 8 w ust. 3,
w art. 16 w ust. 1, w art. 29 w ust. 2, 6 i 7 oraz
w art. 32 w ust. 2 wyrazy „zarzàd gminy” zast´pu-
je si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyra-
zami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

2) w art. 12 w ust. 5 oraz w art. 24 w ust. 5 wyrazy „Za-
rzàd gminy” zast´puje si´ wyrazami „Wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta)”.

Art. 95. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) w art. 8 w zdaniu wst´pnym wyraz „zarzàd”
zast´puje si´ wyrazami „organ wykonawczy”.

Art. 96. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803)
w art. 28 w ust. 2 wyrazy „zarzàd gminy” zast´puje si´
wyrazami „wójt, burmistrz lub prezydent miasta”.

Art. 97. W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywa-
niu przez u˝ytkowników wieczystych prawa w∏asnoÊci
nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 113, poz. 1209) w art. 1
w ust. 2 wyrazy „lub  przewodniczàcy zarzàdu jednost-
ki samorzàdu terytorialnego” zast´puje si´ wyrazami
„albo wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub
marsza∏ek województwa” oraz wyrazy „jej w∏asno-
Êcià” zast´puje si´ wyrazami „w∏asnoÊcià jednostki sa-
morzàdu terytorialnego”.

Art. 98. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381) w art. 94
w ust. 2 wyraz „zarzàdu” zast´puje si´ wyrazami „wój-
tów (burmistrzów, prezydentów miast)”.

Rozdzia∏ 7

Przepisy dostosowujàce, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 99. 1. Ilekroç w dotychczasowych przepisach
jest mowa o zadaniach i kompetencjach zarzàdu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego w zakresie dotyczà-
cym zarzàdu gminy lub o zadaniach i kompetencjach
zarzàdu gminy, stajà si´ one zadaniami i kompetencja-
mi wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Ilekroç w dotychczasowych przepisach jest mo-
wa o zadaniach i kompetencjach przewodniczàcego za-
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rzàdu gminy, nale˝y przez to rozumieç wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta).

3. Ilekroç w dotychczasowych przepisach jest mo-
wa o zadaniach i kompetencjach przewodniczàcego za-
rzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego w gminie,
nale˝y przez to rozumieç odpowiednio zadania i kom-
petencje wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

4. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy nie stosuje si´
przepisów zobowiàzujàcych wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta) do uzyskania stanowiska lub opinii za-
rzàdu gminy, nie wy∏àczajàc indywidualnych spraw
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej lub
postanowienia.

Art. 100. Do czasu obj´cia obowiàzków przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) wybranego w trybie
okreÊlonym niniejszà ustawà funkcj´ organu wykonaw-
czego gminy pe∏ni zarzàd gminy, wybrany przez rad´

gminy w kadencji, w czasie której ustawa wesz∏a w ˝ycie,
dzia∏ajàcy na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 101. Pierwsze wybory wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast) na podstawie przepisów niniejszej
ustawy przeprowadza si´ ∏àcznie z wyborami do orga-
nów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialne-
go przeprowadzonymi w zwiàzku z zakoƒczeniem ka-
dencji tych organów wybranych w dniu 11 paêdzierni-
ka 1998 r.

Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepisy art. 28—81,
art. 82 pkt 1 i 6 oraz art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu
wyborów do organów stanowiàcych jednostek samo-
rzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku
z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.
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USTAWA

z dnia 21 czerwca 2002  r.

o stanie wyjàtkowym.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla tryb wprowadzenia i zniesie-
nia stanu wyjàtkowego, a tak˝e zasady dzia∏ania orga-
nów w∏adzy publicznej oraz zakres, w jakim mogà byç
ograniczone wolnoÊci i prawa cz∏owieka i obywatela
w czasie stanu wyjàtkowego.

Art. 2. 1. W sytuacji szczególnego zagro˝enia kon-
stytucyjnego ustroju paƒstwa, bezpieczeƒstwa obywa-
teli lub porzàdku publicznego, w tym spowodowanego
dzia∏aniami terrorystycznymi, które nie mo˝e byç usu-
ni´te poprzez u˝ycie zwyk∏ych Êrodków konstytucyj-
nych, Rada Ministrów mo˝e podjàç uchwa∏´ o skiero-
waniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnio-
sku o wprowadzenie stanu wyjàtkowego.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, Rada Mi-
nistrów okreÊla przyczyny wprowadzenia i niezb´dny
czas trwania stanu wyjàtkowego oraz obszar, na jakim
stan wyjàtkowy powinien byç wprowadzony, a tak˝e
odpowiednie do stopnia i charakteru zagro˝enia, w za-

kresie dopuszczonym niniejszà ustawà, rodzaje ograni-
czeƒ wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela.

Art. 3. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie-
zw∏ocznie rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 2
ust. 1, a nast´pnie wydaje rozporzàdzenie o wprowadze-
niu stanu wyjàtkowego na czas oznaczony nie d∏u˝szy
ni˝ 90 dni lub postanawia odmówiç wydania takiego roz-
porzàdzenia. Rozporzàdzenie o wprowadzeniu stanu wy-
jàtkowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedsta-
wia Sejmowi w ciàgu 48 godzin od jego podpisania.

2. W rozporzàdzeniu o wprowadzeniu stanu wyjàt-
kowego okreÊla si´ przyczyny wprowadzenia, czas trwa-
nia i obszar, na jakim wprowadza si´ stan wyjàtkowy,
oraz, w zakresie dopuszczonym niniejszà ustawà, rodza-
je ograniczeƒ wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela.

Art. 4. 1. Stan wyjàtkowy obowiàzuje od dnia og∏o-
szenia rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku uchylenia rozporzàdzenia, o którym
mowa w art. 3 ust. 1, przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-


