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Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.1)) w art. 19 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmie-
niu:

„7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz 
niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych 
funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezyg-
nacji albo od dnia odwołania, sesję rady gminy 
w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje woje-
woda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadają-
cy w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym.

  8. Sesję rady gminy, o której mowa w ust. 7, do cza-
su wyboru przewodniczącego prowadzi najstar-
szy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził 
zgodę na prowadzenie sesji.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1590, z późn. zm.2)) w art. 20 dodaje się ust. 7 i 8
w brzmieniu:

„7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji
przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz
niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych
funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezyg-
nacji albo od dnia odwołania, sesję sejmiku woje-
wództwa w celu wyboru przewodniczącego, zwo-
łuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  8. Sesję sejmiku województwa, o której mowa 
w ust. 7, do czasu wyboru przewodniczącego 
prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na 
sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 
z późn. zm.3)) w art. 14 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmie-
niu:

„7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz 
niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych 
funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezyg-
nacji albo od dnia odwołania, sesję rady powiatu 
w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje woje-
woda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadają-
cy w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym.

 8. Sesję rady powiatu, o której mowa w ust. 7, do 
czasu wyboru przewodniczącego prowadzi naj-
starszy wiekiem radny obecny na sesji, który wy-
raził zgodę na prowadzenie sesji.”.

Art. 4. 1. W jednostce samorządu terytorialnego, 
w której do dnia wejścia w życie ustawy odwołano 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących organu 
stanowiącego albo przyjęto ich rezygnację i nie doko-
nano w ich miejsce wyboru osób do pełnienia tych 
funkcji, sesję organu stanowiącego jednostki samo-
rządu terytorialnego w celu wyboru przewodniczące-
go, zwołuje wojewoda w ciągu 14 dni od dnia wejścia 
w życie ustawy.

2. Sesję organu stanowiącego jednostki samorzą-
du terytorialnego, o której mowa w ust. 1, do czasu
wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wie-
kiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na 
prowadzenie sesji.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w 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, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241.
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USTAWA

z dnia 17 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy 
o samorządzie powiatowym

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241. 


