
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r.

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz

o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 196)

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591, z późn. zm.)

Art. 24f.

1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z
innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał
mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

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

[2.  Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy
gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób
zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie
mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani
pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te
funkcje są z mocy prawa nieważne.]

<2. Radni, wójtowie, zastępcy wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik
jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby zarządzające i członek organu
zarządzającego gminną osobą prawną nie mogą być członkami władz
zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy
prawa nieważne.>

3. (skreślony).
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[4.  Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 2, nastąpiły przed rozpoczęciem
wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru wójta lub przed powołaniem na
stanowisko zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane zrzec się stanowiska lub
funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo wójta lub
od dnia powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji
osoba, o której mowa w ust. 2, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa
w zdaniu pierwszym.]

<4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 2, nastąpiły przed rozpoczęciem
wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru wójta lub przed powołaniem na
stanowisko zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną, osoby te są obowiązane zrzec się stanowiska
lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania w przypadku radnego
lub wójta, albo w terminie 3 miesięcy od dnia powołania na stanowisko w
przypadku innych osób. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o
której mowa w zdaniu poprzednim, traci je z mocy prawa po upływie terminu
wskazanego w zdaniu pierwszym.>

5.  Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach
prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte
przez radnego przed pierwszą sesją rady gminy, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą
one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu
przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału
majątku, prawa poboru).

6.  (uchylony).

Art. 24h.

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

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

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

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
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2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch
egzemplarzach:

1) radny - przewodniczącemu rady gminy,

2) wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,

3) zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej
gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.

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

5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej
gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie
majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia.
Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik
gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w
imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub
zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30
kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze
stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

<5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio,
przewodniczący rady gminy, wojewoda lub  wójt w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia
do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin.
Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.>

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym
złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe,
przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce
zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe
przechowuje się przez 6 lat.

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd
skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie
majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby
składającej oświadczenie.
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8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania
treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio
złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

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

10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który
złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej.

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

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30
października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o:

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

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

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w
analizowanych oświadczeniach majątkowych.

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

[Art. 24j.

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

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

3.  (utracił moc).

4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art.
24h ust. 3.

5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust. 2, stosuje
się odpowiednio przepisy art. 24h ust. 6 i 8, z tym że nie przesyła się ich właściwemu
urzędowi skarbowemu i nie podlegają one analizie przez urząd skarbowy.

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

Art. 24k.

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

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

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

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

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

<1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o
którym mowa w art. 24h ust. 5a przez:

1) radnego lub wójta - powoduje wygaśnięcie 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 bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.
Nr 113, poz. 984, z późn. zm.),

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

2. Jeżeli sekretarz gminy lub skarbnik gminy nie złożą w terminie oświadczenia
majątkowego, rada gminy odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie
30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

3. Jeżeli zastępca wójta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba
zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba
wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta nie złożą w terminie
oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi
umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do
złożenia oświadczenia.>

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

[Art. 24l.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniach, o
których mowa w art. 24j ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, powoduje
odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.]

<Art. 24l.
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje
odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.>

Art. 98a.

1.  Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 190
ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6, art. 26 ust. 2 i 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio
wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, wygaśnięcia mandatu
wójta, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z zastępcą wójta,
sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i
osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną, nie



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska lub nie rozwiązuje umowy o pracę,
wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze.

[3.  Przepisy art. 98 stosuje się odpowiednio.]

<3. Przepis art. 98 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest
również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie
zastępcze.>

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

Art. 27b.

1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z
innymi osobami z wykorzystaniem mienia województwa, w którym radny uzyskał
mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

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

[3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu województwa, skarbników
województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami
prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych
ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te
funkcje są z mocy prawa nieważne.

4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed rozpoczęciem
wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru członka zarządu województwa lub
przed powołaniem na stanowisko skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej oraz osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 3, są
obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia
ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru lub powołania na stanowisko. W razie
niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 3, traci je z mocy
prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.]
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<3. Radni, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej oraz osoba zarządzająca
i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną nie mogą być
członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani
pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób
na te funkcje są z mocy prawa nieważne.

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

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

Art. 27c.

1. Radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne
w imieniu marszałka województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim
stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie
majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

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

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

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
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3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch
egzemplarzach:

1) radny - przewodniczącemu sejmiku województwa,

2) marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa - wojewodzie,

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

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

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

<5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio,
przewodniczący sejmiku województwa, wojewoda lub marszałek województwa
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która
nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy
czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia
wezwania.>

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym
złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe,
przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce
zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe
przechowuje się przez 6 lat.

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd
skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie
majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby
składającej oświadczenie.
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8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania
treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio
złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

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

10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który
złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej.

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

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30
października każdego roku przedstawia sejmikowi województwa informację o:

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

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

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w
analizowanych oświadczeniach majątkowych.

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia
majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu
województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
marszałka województwa, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w
przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806).

[Art. 27e.

1.  Radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne
w imieniu marszałka województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o
działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz
rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie województwa, w którym
osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona.
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Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych
zawartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te
zawarte zostały z organami województwa, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami
organizacyjnymi lub wojewódzkimi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych
wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych
powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

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

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

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

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

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

Art. 27f.

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

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

2) członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzającą i członka organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje
administracyjne w imieniu marszałka województwa - powoduje utratę ich
wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie lub
informacja, do dnia złożenia oświadczenia lub informacji.

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

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

<1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o
którym mowa w art. 27c ust. 5a przez:

1) radnego - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 ustawy, o której
mowa w art. 27b ust. 2,

2) członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzającą
i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osobę
wydającą decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa -
powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być
złożone oświadczenie do dnia złożenia oświadczenia.

2. Jeżeli członek zarządu województwa lub skarbnik województwa, nie złożą w
terminie oświadczenia majątkowego, sejmik województwa odwołuje ich, w drodze
uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do
złożenia oświadczenia.

3. Jeżeli kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba
zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa nie
złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo
rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym
upłynął termin do złożenia oświadczenia.>

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

[Art. 27g.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniach, o
których mowa w art. 27e ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 27e ust. 2, powoduje
odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.]

<Art. 27g.
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje
odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.>

Art. 86a.

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

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze.

[3. Przepisy art. 86 stosuje się odpowiednio.]

<3. Przepis art. 86 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest
również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie
zastępcze.>

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Art. 25b.

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

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

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

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

<3. Radni, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik
jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego powiatową osobą prawną nie mogą być członkami władz
zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek
handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z
mocy prawa nieważne.

4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed rozpoczęciem
wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru członka zarządu powiatu lub
przed powołaniem na stanowisko sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoby zarządzającej i członka
organu zarządzającego powiatową osobą prawną, to osoby te są obowiązane zrzec
się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania w
przypadku radnego albo od dnia wyboru lub powołania na stanowisko w przypadku
pozostałych osób. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której
mowa w zdaniu poprzednim, traci je z mocy prawa po upływie terminu wskazanego
w zdaniu pierwszym.>

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

Art. 25c.

1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik
jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego
powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu
starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego
dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku
odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie
majątkowe zawiera informacje o:

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

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

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
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4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

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

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch
egzemplarzach:

1) radny - przewodniczącemu rady powiatu,

2) starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie,

3) wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu,
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu starosty - staroście.

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

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

<5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio,
przewodniczący rady powiatu, wojewoda lub  starosta w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia
do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin.
Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.>

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym
złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe,
przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce
zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe
przechowuje się przez 6 lat.

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd
skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie
majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również
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zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby
składającej oświadczenie.

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

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

10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który
złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej.

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

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30
października każdego roku przedstawia radzie powiatu informację o:

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

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

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w
analizowanych oświadczeniach majątkowych.

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia
majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu
powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty, uwzględniając zakazy
określone w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806).

[Art. 25e.

1.  Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik
jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego
powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu
starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej
prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli
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działalność ta wykonywana jest na terenie powiatu, w którym osoba obowiązana do
złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni również do
złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków,
wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami powiatu,
jednostkami organizacyjnymi powiatu lub powiatowymi osobami prawnymi i nie dotyczą
stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze
stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

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

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

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

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

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

Art. 25f.

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

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

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

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

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

<1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o
którym mowa w art. 25c ust. 5a przez:

1) radnego - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 ustawy, o której
mowa w art. 25b ust. 2,

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

2. Jeżeli członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu lub skarbnik powiatu nie złożą w
terminie oświadczenia majątkowego, rada powiatu odwołuje ich, w drodze uchwały,
najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia
oświadczenia.

3. Jeżeli kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek
organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu starosty nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego,
właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po
upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.>

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

[Art. 25g.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniach, o
których mowa w art. 25e ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 25e ust. 2, powoduje
odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.]

<Art. 25g.
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje
odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.>

Art. 85a.

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

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze.

[3. Przepisy art. 85 stosuje się odpowiednio.]

<3. Przepis art. 85 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest
również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie
zastępcze.>

USTAWA z dnia 16 lipca 1998 r. ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD

POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.

zm.)

Art. 190.

1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

1) odmowy złożenia ślubowania;

1a)  (utracił moc);

<1b) niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia
o swoim stanie majątkowym;>

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;

2a) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem
określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;

2b)  wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;

4)  (uchylony);

5) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza rada w
drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia
mandatu.

[3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu
mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.]

<3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 1b, 2a i 3 przed podjęciem uchwały
o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.>
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4. Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie
zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu.

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

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

[Art. 191.

1. Od uchwały rady o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w art. 190
ust. 1 pkt 3, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do właściwego sądu okręgowego w
terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Przepisy art. 60 i 61 stosuje się odpowiednio.

2. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia
oddalającego odwołanie.]

<Art. 191.
1. Od uchwały rady o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyny, o której mowa w art.

190 ust. 1 pkt 1, pkt 1b, pkt 2a i pkt 3, zainteresowanemu służy skarga do sądu
administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.

2. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.

3. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia wyroku sądu
administracyjnego oddalającego skargę.>

Art. 193.

[1. Wybory uzupełniające, o których mowa w art. 192 ust. 1, przeprowadza się na zasadach
i w trybie przepisów niniejszej ustawy w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia przez radę
wygaśnięcia mandatu.]

<1. Wybory uzupełniające, o których mowa w art. 192 ust. 1, przeprowadza się na
zasadach i w trybie przepisów niniejszej ustawy w ciągu 3 miesięcy od daty
stwierdzenia przez radę wygaśnięcia mandatu, albo od dnia uprawomocnienia
wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę wniesioną w trybie art. 191
ust. 1.>

2. Jeżeli w wyniku wyborów, o których mowa w ust. 1, mandat pozostaje nieobsadzony,
wybory uzupełniające powtarza się między 6 a 9 miesiącem, licząc od daty tych
wyborów.

3. Kadencja radnych wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu
kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie art. 25.

4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6
miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.

Art. 194.

[1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla
wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców oraz mandatu radnego
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powiatu lub województwa, właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu
radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z
tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił
prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190
ust. 1 pkt 4. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia nazwiska
kandydata na liście. Przepis art. 193 ust. 4 stosuje się odpowiednio.]

<1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla
wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców oraz mandatu radnego
powiatu lub województwa, właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu
radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce
kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę
głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje
kolejność umieszczenia nazwiska kandydata na liście. Przepis art. 193 ust. 1 i 4
stosuje się odpowiednio.>

2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu na rzecz kandydata z
tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to
powinno być zgłoszone radzie na piśmie w ciągu trzech dni od daty doręczenia
zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.

3. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzenie w trybie ust. 1 i 2 nie było
możliwe, skład rady zmniejszył się więcej niż o 1/5, przeprowadza się wybory
uzupełniające do danej rady, chyba że do zakończenia kadencji rady zostało mniej niż 6
miesięcy.

<Art. 194a.
1. Jeżeli uchwała rady o wygaśnięciu mandatu radnego została zaskarżona do sądu

administracyjnego, postępowania, o którym mowa w art. 192 ust. 1, nie wszczyna się
do czasu uprawomocnienia wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę.

2. Jeżeli w wyniku wyroku sądu administracyjnego zachodzi konieczność
przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zarządza się je i przeprowadza w ciągu
60 dni od dnia uprawomocnienia wyroku.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 194
ust. 1.>

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. O BEZPOŚREDNIM WYBORZE WÓJTA,

BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.)

Art. 5.

1. Wybory wójtów zarządza Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, łącznie z
wyborami do rad gmin, w trybie określonym w art. 25 ustawy, o której mowa w art. 2
ust. 2.
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2. Przedterminowe wybory wójta zarządza Prezes Rady Ministrów, w drodze
rozporządzenia, w trybie określonym w art. 26 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2[.]
<, z zastrzeżeniem ust. 2a >

<2a. Jeżeli uchwała rady o wygaśnięciu mandatu wójta została zaskarżona do sądu
administracyjnego, przedterminowe wybory wójta zarządza się i przeprowadza w
ciągu 60 dni od dnia uprawomocnienia wyroku sądu administracyjnego
oddalającego skargę.>

Art. 26.

1. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:

1) odmowy złożenia ślubowania,

1a)  (utracił moc);

<1b) niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o
swoim stanie majątkowym;>

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

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

4) naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji
lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach,

5)  (uchylony),

6) orzeczenia trwałej niezdolności do pracy w trybie określonym w przepisach o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

7) śmierci,

8) odwołania w drodze referendum,

9) odwołania wójta w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 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. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-7 stwierdza rada gminy,
w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek
wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu z przyczyn, o
których mowa w ust. 1 pkt 1-5, należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.

3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7,
przewodniczący rady gminy niezwłocznie przesyła wojewodzie i komisarzowi
wyborczemu.

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

5.  W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej przez wójta w terminie, o którym mowa w ust. 4, rada gminy stwierdza
wygaśnięcie mandatu wójta, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od
upływu tego terminu.
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[Art. 27.

1. Od uchwały rady gminy o wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w art.
26 ust. 1 pkt 3 i 4, wójtowi, którego uchwała dotyczy, przysługuje odwołanie do
właściwego sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Przepisy art. 60 i
art. 61 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2, stosuje się odpowiednio.

2. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia
oddalającego odwołanie.]

<Art. 27.
1. Od uchwały rady gminy o wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyn, o których mowa

w art. 26 ust. 1 pkt 1, 1b, 3 i 4, zainteresowanemu służby skarga do sądu
administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.

2. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.

3. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje z dniem uprawomocnienia wyroku sądu
administracyjnego oddalającego skargę.>


