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Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 24h po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Je˝eli terminy okreÊlone w ust. 4 lub 5 nie zo-
stanà dotrzymane, odpowiednio, przewodni-
czàcy rady gminy, wojewoda lub wójt w ter-
minie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzy-
mania terminu wzywa osob´, która nie z∏o˝y-
∏a oÊwiadczenia do jego niezw∏ocznego z∏o˝e-
nia wyznaczajàc dodatkowy czternastodnio-
wy termin. Termin ten liczy si´ od dnia sku-
tecznego dostarczenia wezwania.”;

2) art. 24j uchyla si´;

3) w art. 24k ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia majàtkowego mimo
up∏ywu dodatkowego terminu, o którym mo-
wa w art. 24h ust. 5a przez:

1) radnego lub wójta — powoduje wygaÊni´-
cie mandatu w trybie odpowiednio art. 190
ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6 lub
art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.
o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984,
z póên. zm.3)),

2) zast´pc´ wójta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osob´ zarzàdzajàcà i cz∏onka organu
zarzàdzajàcego gminnà osobà prawnà oraz
osob´ wydajàcà decyzje administracyjne
w imieniu wójta — powoduje utrat´ ich wy-
nagrodzenia za okres od dnia, w którym po-
winno byç z∏o˝one oÊwiadczenie do dnia
z∏o˝enia oÊwiadczenia.

2. Je˝eli sekretarz gminy lub skarbnik gminy nie
z∏o˝à w terminie oÊwiadczenia majàtkowego,
rada gminy odwo∏uje ich, w drodze uchwa∏y,
najpóêniej po up∏ywie 30 dni od dnia, w któ-
rym up∏ynà∏ termin do z∏o˝enia oÊwiadczenia.

3. Je˝eli zast´pca wójta, kierownik jednostki orga-
nizacyjnej gminy, osoba zarzàdzajàca i cz∏onek
organu zarzàdzajàcego gminnà osobà prawnà
oraz osoba wydajàca decyzje administracyjne
w imieniu wójta nie z∏o˝à w terminie oÊwiad-
czenia majàtkowego, w∏aÊciwy organ odwo∏uje
ich albo rozwiàzuje z nimi umow´ o prac´ naj-
póêniej po up∏ywie 30 dni od dnia, w którym
up∏ynà∏ termin do z∏o˝enia oÊwiadczenia.”;

4) art. 24l otrzymuje brzmienie:

„Art. 24l. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oÊwiadczeniu majàtkowym, powodu-
je odpowiedzialnoÊç na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu karnego.”;

5) w art. 98a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis art. 98 stosuje si´ odpowiednio, z tym
˝e uprawniona do z∏o˝enia skargi jest równie˝
osoba, której interesu prawnego lub uprawnie-
nia dotyczy zarzàdzenie zast´pcze.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 27c po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Je˝eli terminy okreÊlone w ust. 4 lub 5 nie zo-
stanà dotrzymane, odpowiednio, przewodni-
czàcy sejmiku województwa, wojewoda lub
marsza∏ek województwa w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu
wzywa osob´, która nie z∏o˝y∏a oÊwiadczenia
do jego niezw∏ocznego z∏o˝enia wyznaczajàc
dodatkowy czternastodniowy termin. Termin
ten liczy si´ od dnia skutecznego dostarczenia
wezwania.”;

2) art. 27e uchyla si´;

3) w art. 27f ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia majàtkowego mimo
up∏ywu dodatkowego terminu, o którym mo-
wa w art. 27c ust. 5a przez:
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USTAWA

z dnia 5 wrzeÊnia 2008 r.

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

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ tak˝e ustaw´ z dnia 5 czerw-

ca 1998 r. o samorzàdzie województwa, ustaw´ z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym, ustaw´
z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw i ustaw´
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48,
poz. 327.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875
i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
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1) radnego — powoduje wygaÊni´cie mandatu
w trybie art. 190 ustawy, o której mowa
w art. 27b ust. 2,

2) cz∏onka zarzàdu województwa, skarbnika
województwa, kierownika wojewódzkiej
samorzàdowej jednostki organizacyjnej, oso-
b´ zarzàdzajàcà i cz∏onka organu zarzàdzajà-
cego wojewódzkà osobà prawnà oraz osob´
wydajàcà decyzje administracyjne w imieniu
marsza∏ka województwa — powoduje utrat´
ich wynagrodzenia za okres od dnia, w któ-
rym powinno byç z∏o˝one oÊwiadczenie do
dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia.

2. Je˝eli cz∏onek zarzàdu województwa lub skarb-
nik województwa, nie z∏o˝à w terminie oÊwiad-
czenia majàtkowego, sejmik województwa od-
wo∏uje ich, w drodze uchwa∏y, najpóêniej po
up∏ywie 30 dni od dnia, w którym up∏ynà∏ ter-
min do z∏o˝enia oÊwiadczenia.

3. Je˝eli kierownik wojewódzkiej samorzàdowej
jednostki organizacyjnej, osoba zarzàdzajàca
i cz∏onek organu zarzàdzajàcego wojewódzkà
osobà prawnà oraz osoba wydajàca decyzje
administracyjne w imieniu marsza∏ka woje-
wództwa nie z∏o˝à w terminie oÊwiadczenia
majàtkowego, w∏aÊciwy organ odwo∏uje ich
albo rozwiàzuje z nimi umow´ o prac´ najpóê-
niej po up∏ywie 30 dni od dnia, w którym up∏y-
nà∏ termin do z∏o˝enia oÊwiadczenia.”;

4) art. 27g otrzymuje brzmienie:

„Art. 27g. Podanie nieprawdy lub zatajenie praw-
dy w oÊwiadczeniu majàtkowym, po-
woduje odpowiedzialnoÊç na podsta-
wie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.”;

5) w art. 86a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis art. 86 stosuje si´ odpowiednio, z tym
˝e uprawniona do z∏o˝enia skargi jest równie˝
osoba, której interesu prawnego lub uprawnie-
nia dotyczy zarzàdzenie zast´pcze.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 25c po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Je˝eli terminy okreÊlone w ust. 4 lub 5 nie zo-
stanà dotrzymane, odpowiednio, przewodni-
czàcy rady powiatu, wojewoda lub starosta
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedo-
trzymania terminu wzywa osob´, która nie
z∏o˝y∏a oÊwiadczenia do jego niezw∏ocznego
z∏o˝enia wyznaczajàc dodatkowy czternasto-
dniowy termin. Termin ten liczy si´ od dnia
skutecznego dostarczenia wezwania.”;

2) art. 25e uchyla si´;

3) w art. 25f ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia majàtkowego mimo
up∏ywu dodatkowego terminu, o którym mo-
wa w art. 25c ust. 5a przez:

1) radnego — powoduje wygaÊni´cie mandatu
w trybie art. 190 ustawy, o której mowa
w art. 25b ust. 2,

2) cz∏onka zarzàdu powiatu, sekretarza powia-
tu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osob´ zarzàdzajàcà,
i cz∏onka organu zarzàdzajàcego powiatowà
osobà prawnà oraz osob´ wydajàcà decyzje
administracyjne w imieniu starosty — po-
woduje utrat´ ich wynagrodzenia za okres
od dnia, w którym powinno byç z∏o˝one
oÊwiadczenie do dnia z∏o˝enia oÊwiadcze-
nia.

2. Je˝eli cz∏onek zarzàdu powiatu, sekretarz po-
wiatu lub skarbnik powiatu nie z∏o˝à w termi-
nie oÊwiadczenia majàtkowego, rada powiatu
odwo∏uje ich, w drodze uchwa∏y, najpóêniej po
up∏ywie 30 dni od dnia, w którym up∏ynà∏ ter-
min do z∏o˝enia oÊwiadczenia.

3. Je˝eli kierownik jednostki organizacyjnej po-
wiatu, osoba zarzàdzajàca i cz∏onek organu za-
rzàdzajàcego powiatowà osobà prawnà oraz
osoba wydajàca decyzje administracyjne
w imieniu starosty nie z∏o˝à w terminie
oÊwiadczenia majàtkowego, w∏aÊciwy organ
odwo∏uje ich albo rozwiàzuje z nimi umow´
o prac´ najpóêniej po up∏ywie 30 dni od dnia,
w którym up∏ynà∏ termin do z∏o˝enia oÊwiad-
czenia.”;

4) art. 25g otrzymuje brzmienie:

„Art. 25g. Podanie nieprawdy lub zatajenie praw-
dy w oÊwiadczeniu majàtkowym, po-
woduje odpowiedzialnoÊç na podsta-
wie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.”;

5) w art. 85a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis art. 85 stosuje si´ odpowiednio, z tym
˝e uprawniona do z∏o˝enia skargi jest równie˝
osoba, której interesu prawnego lub uprawnie-
nia dotyczy zarzàdzenie zast´pcze.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 190:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1b w brzmieniu:

„1b) niez∏o˝enia w terminach, okreÊlonych
w odr´bnych przepisach, oÊwiadczenia
o swoim stanie majàtkowym;”,

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,
Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r.
Nr 96, poz. 607.
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 1,
1b, 2a i 3 przed podj´ciem uchwa∏y o wygaÊ-
ni´ciu mandatu nale˝y umo˝liwiç radnemu
z∏o˝enie wyjaÊnieƒ.”;

2) art. 191 otrzymuje brzmienie:

„Art. 191. 1. Od uchwa∏y rady o wygaÊni´ciu man-
datu radnego z przyczyny, o której
mowa w art. 190 ust. 1 pkt 1, pkt 1b,
pkt 2a i pkt 3, zainteresowanemu s∏u-
˝y skarga do sàdu administracyjnego
w terminie 7 dni od dnia dor´czenia
uchwa∏y.

2. Sàd administracyjny rozpatruje skar-
g´, o której mowa w ust. 1, w termi-
nie 14 dni od dnia jej wniesienia.
Skarg´ kasacyjnà wnosi si´ w termi-
nie 14 dni.

3. WygaÊni´cie mandatu radnego na-
st´puje z dniem uprawomocnienia
wyroku sàdu administracyjnego od-
dalajàcego skarg´, o której mowa
w ust. 1.”;

3) w art. 193 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory uzupe∏niajàce, o których mowa
w art. 192 ust. 1, przeprowadza si´ na zasa-
dach i w trybie przepisów niniejszej ustawy
w ciàgu 3 miesi´cy od daty stwierdzenia przez
rad´ wygaÊni´cia mandatu, z zastrze˝eniem
art. 194a ust. 1 i 2.”;

4) w art. 194 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wygaÊni´cia mandatu radnego
wybranego w okr´gu wyborczym dla wyboru
rady w gminie liczàcej powy˝ej 20 000 miesz-
kaƒców oraz mandatu radnego powiatu lub
województwa, w∏aÊciwa rada, po stwierdzeniu
wygaÊni´cia mandatu radnego, podejmuje na
nast´pnej sesji uchwa∏´ o wstàpieniu na jego
miejsce kandydata z tej samej listy, który
w wyborach uzyska∏ kolejno najwi´kszà liczb´
g∏osów, a nie utraci∏ prawa wybieralnoÊci. Przy
równej liczbie g∏osów decyduje kolejnoÊç
umieszczenia nazwiska kandydata na liÊcie.
Przepis art. 193 ust. 1 i 4 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

5) po art. 194 dodaje si´ art. 194a w brzmieniu:

„Art. 194a. 1. Je˝eli uchwa∏a rady o wygaÊni´ciu
mandatu radnego zosta∏a zaskar˝o-
na do sàdu administracyjnego, po-
st´powania, o którym mowa
w art. 192 ust. 1, nie wszczyna si´ do
czasu uprawomocnienia wyroku sà-
du administracyjnego oddalajàcego
skarg´.

2. Je˝eli w wyniku wyroku sàdu admi-
nistracyjnego zachodzi koniecznoÊç

przeprowadzenia wyborów uzupe∏-
niajàcych, zarzàdza si´ je i przepro-
wadza w ciàgu 3 miesi´cy od dnia
uprawomocnienia wyroku.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje si´ odpo-
wiednio w przypadku, o którym mo-
wa w art. 194 ust. 1.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez-
poÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póên. zm.7)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5:

a) w ust. 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Je˝eli uchwa∏a rady o wygaÊni´ciu manda-
tu wójta zosta∏a zaskar˝ona do sàdu admi-
nistracyjnego, przedterminowe wybory
wójta zarzàdza si´ i przeprowadza w ciàgu
60 dni od dnia uprawomocnienia wyroku
sàdu administracyjnego oddalajàcego
skarg´.”;

2) w art. 26 w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1b
w brzmieniu:

„1b) niez∏o˝enia w terminach, okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach, oÊwiadczenia o swoim
stanie majàtkowym;”;

3) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. Od uchwa∏y rady gminy o wygaÊni´ciu
mandatu wójta z przyczyn, o których
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, 1b, 3 i 4,
zainteresowanemu s∏u˝by skarga do
sàdu administracyjnego w terminie
7 dni od dnia dor´czenia uchwa∏y.

2. Sàd administracyjny rozpatruje skar-
g´, o której mowa w ust. 1, w terminie
14 dni od dnia jej wniesienia. Skarg´
kasacyjnà wnosi si´ w terminie 14 dni.

3. WygaÊni´cie mandatu wójta nast´pu-
je z dniem uprawomocnienia wyroku
sàdu administracyjnego oddalajàcego
skarg´, o której mowa w ust. 1.”.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia i ma zastosowanie do kadencji na-
st´pujàcych po kadencji, w czasie której wesz∏a w ˝y-
cie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48,
poz. 327.


