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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1190)

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

poz. 1591, z późn. zm.)

Art. 4a.
1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez

ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad
gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w
przypadku zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw -
dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw, z
zastrzeżeniem ust. 2.

2. Konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic gmin lub granic miasta
polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej gminy i
jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do sąsiedniej gminy
mogą zostać ograniczone do:

1) mieszkańców jednostki pomocniczej gminy objętych zmianą - przez odpowiednie
rady gmin,

2) mieszkańców gmin objętych zmianą naruszającą granice powiatów lub województw
- przez odpowiednie rady powiatów lub sejmiki województw.

3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia
otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.

<4. W przypadku przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie utworzenia,
połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy, o którym mowa
w art. 4c, konsultacji z mieszkańcami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
przeprowadza się.>

Art. 4b.
1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, na wniosek rady gminy

wymaga:
1) wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z

mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i
informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku,
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2) opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te
rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic gminy naruszającej
granice powiatów lub województw - opinii odpowiednich rad powiatów lub
sejmików województw,

3) opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem.
2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 4a ust. 2 i 3 stosuje się

odpowiednio.
3. Rada gminy występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, do ministra właściwego do

spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31
marca.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy składaniu
wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

<Art. 4c.
1. W sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic

gminy może być przeprowadzone referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców.
2. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum, o którym mowa w ust. 1, wystąpić może

jedynie grupa co najmniej 15 obywateli, o której mowa w art. 11 ust. 1a ustawy z
dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn.
zm.).

3. Referendum, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się, jeżeli z analizy
przeprowadzonej przed referendum wynika, iż na skutek podziału lub ustalenia
nowych granic gminy:

1) dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach lub gminy
utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych na
mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z
2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857),

2) gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byłaby mniejsza od
najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce według stanu
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządzenia, o którym
mowa w art. 4.

4. Analizy, o której mowa w ust. 3, dokonuje właściwy wojewoda.
5. W przypadku przeprowadzania z inicjatywy mieszkańców referendum, o którym

mowa w ust. 1, pytanie zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, powinno określać szczegółowo
proponowane zmiany w podziale terytorialnym państwa.

6. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej
informację o publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym protokołu wyniku
referendum, o którym mowa w ust. 1.

Art. 4d.
Rada Ministrów nie przeprowadza zmian, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli:

1) dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach lub gminy
utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych na
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mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

2) gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byłaby mniejsza od
najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce według stanu
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządzenia, o którym
mowa w art. 4.

Art. 4e.
1. W przypadku tworzenia nowej gminy Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody

zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej
wyznacza pełnomocnika do spraw utworzenia gminy spośród pracowników
podległych wojewodzie albo pracowników urzędu gminy, której obszar wchodzi w
skład nowo tworzonej gminy.

2. Do czasu utworzenia nowej gminy zadaniem pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1,
jest przygotowanie organizacyjne i prawne gminy do wykonywania zadań
publicznych. W tym celu pełnomocnik działa na rzecz i w imieniu jej organów.

3. Z dniem utworzenia gminy pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, przejmuje
wykonywanie zadań i kompetencji jej organów do czasu wyboru nowych organów
gminy.

Art. 4f.
Jeżeli w wyniku zmian w podziale terytorialnym państwa rada gminy została z mocy
prawa rozwiązana na podstawie art. 390 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 i Nr 26, poz. 134), Prezes Rady Ministrów na wniosek
wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji
publicznej wyznacza osobę, która wykonuje zadania i kompetencje rady gminy do czasu
wyboru nowej rady.>

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. O REFERENDUM LOKALNYM (Dz. U. Nr 88, poz.

985, z późn. zm.)

Art. 11.
1. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu

terytorialnego wystąpić może:
1) grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu

stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do
referendum gminnego - także pięciu obywateli, którym przysługuje prawo
wybierania do rady gminy,

2) statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce
samorządu terytorialnego,

3) organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem
działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego.
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<1a. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców gminy w
sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic
gminy wystąpić może jedynie grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje
prawo wybierania do rady gminy.>

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej "inicjatorami referendum".

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH (Dz. U.

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 229, poz. 1494)

Rozdział 4
Uprawnienia pracownika samorządowego

Art. 36.
1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego

stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za

wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z
przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa
przysługuje dodatek specjalny.

4. Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny.
5. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków

służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek
specjalny.

6. Pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, za szczególne
osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę.

Art. 37.
1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze,
urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów;

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na
poszczególnych stanowiskach;

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 3, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na
poszczególnych stanowiskach;

4) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 1, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

5) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, o
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
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6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3;
7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na

emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów bierze pod uwagę w

szczególności:
1) rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na

poszczególnych stanowiskach;
2) potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i

niezbędnego doświadczenia;
3) liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.

3. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może
przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn.
zm.).

Art. 38.
1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 %

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy
rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:
1) po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
2) po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
3) po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
4) po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
5) po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;
6) po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

3. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1) po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;
2) po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;
3) po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, oblicza się według zasad obowiązujących
przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

5. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody
jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z
tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy
zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one
wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
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Art. 39.
1. Pracodawca w regulaminie wynagradzania określi, dla pracowników samorządowych, o

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia

zasadniczego.
2. Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ust. 1, może określić:

1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż
nagroda jubileuszowa;

2) warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5, oraz
innych dodatków.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze zarządzenia,
maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników
jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Art. 40.
1. Wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta), staroście, wicestaroście, członkom zarządu

powiatu oraz marszałkom, wicemarszałkom i członkom zarządu województwa, których
stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa
w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad
obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

2. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, zostanie ponownie zatrudniona w
najbliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie,
odprawa nie przysługuje.

3. Do pracownika, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 75 Kodeksu pracy.
Art. 41.

Pracownikowi samorządowemu wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe
poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem
pracy przysługują należności na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości
oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom samorządowej sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Art. 42.
1. Regulamin pracy jednostki, o której mowa w art. 2, określa porządek wewnętrzny i

rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym
dla nich czasie.

2. Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest
zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych,
w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników
samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub
opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat.

4. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w
godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas
wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być
udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego
zakończeniu.
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Art. 43.
1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu

pracy.
2. Spory ze stosunku pracy pracowników samorządowych rozpoznają właściwe sądy pracy.

<Rozdział 4a
Zmiany w podziale terytorialnym państwa

Art. 43a.
Z dniem utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego pracownicy
samorządowi dotychczasowych urzędów gmin, starostw powiatowych lub urzędów
marszałkowskich stają się pracownikami urzędu nowej jednostki samorządu
terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 43b i art. 43c.

Art. 43b.
1. Stosunki pracy z wyboru w dotychczasowych urzędach gmin, starostwach

powiatowych lub urzędach marszałkowskich wygasają z dniem utworzenia nowej
jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wygaśnięcie stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest
równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.

Art. 43c.
1. Stosunki pracy sekretarza oraz skarbnika gminy, powiatu i województwa wygasają

po upływie jednego miesiąca od dnia utworzenia nowej jednostki samorządu
terytorialnego, jeżeli najpóźniej na 14 dni przed upływem tego terminu nie zostaną
im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich
nieprzyjęcia w ciągu 7 dni od dnia ich zaproponowania.

2. Wygaśnięcie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, pociąga za sobą skutki, jakie
przepisy Kodeksu pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem.

3. Pracodawca obowiązany jest powiadomić na piśmie pracownika,  o którym mowa w
ust. 1, odpowiednio o terminie wygaśnięcia stosunku pracy albo o skutkach
nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.>

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. – KODEKS WYBORCZY (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr

26, poz. 134)

Art. 390.
§ 1. Zmiany w podziale terytorialnym państwa zachodzące w toku kadencji rad powodują

następujące skutki:
1) jeżeli z jednostki samorządu terytorialnego zostaje wyłączony obszar stanowiący

część okręgu wyborczego, okręg lub więcej okręgów wyborczych dla wyborów
danej rady w celu włączenia tego obszaru do tworzonej nowej jednostki, to mandat
radnego stale zamieszkałego lub wybranego na tym obszarze wygasa z mocy
prawa;
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2) jeżeli z jednostki zostaje wyłączony obszar stanowiący część okręgu wyborczego
lub okręg wyborczy dla wyborów danej rady i zostaje on włączony do sąsiedniej
jednostki, radny stale zamieszkały i wybrany w tym okręgu staje się radnym rady w
jednostce powiększonej; mandat radnego niespełniającego tych warunków wygasa
z mocy prawa;

3) jeżeli jednostka zostaje włączona do innej jednostki albo dwie jednostki lub więcej
łączy się w nową jednostkę, rady tych jednostek zostają z mocy prawa rozwiązane.

§ 2. Zmiany w podziale terytorialnym skutkujące wygaśnięciem praw powiatu posiadanych
dotychczas przez miasto nie powodują rozwiązania rady tego miasta.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku radnego stale
zamieszkałego na obszarze okręgu wyborczego lub jego części włączanego do
sąsiedniej jednostki, a wybranego w innym okręgu wyborczym włączanym także w
całości lub w części do tej jednostki.

§ 4. W przypadku zmiany składu rady z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz w §
3, rada działa w zmienionym składzie do końca kadencji, z zastrzeżeniem § 5. Zmiany
w składach rad ogłasza, w formie obwieszczenia, komisarz wyborczy w wojewódzkim
dzienniku urzędowym.

§ 5. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w § 4, skład rady zmniejszył się poniżej 3/5
ustawowej liczby radnych, rada jednostki zostaje z mocy prawa rozwiązana.

§ 6. Komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości oraz ogłasza w wojewódzkim
dzienniku urzędowym, w formie obwieszczenia, informację o rozwiązaniu z mocy
prawa rady jednostki.

§ 7. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz w § 3,
następuje w dniu wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym. Wygaśnięcie
mandatu stwierdza właściwa rada, w drodze uchwały, podjętej w ciągu 3 miesięcy od
ich wystąpienia. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8. W przypadku utworzenia nowych jednostek samorządu terytorialnego, włączenia
jednostki do innej jednostki albo połączenia dwóch lub więcej jednostek w nową
jednostkę przeprowadza się wybory do nowych rad w trybie i na zasadach określonych
w kodeksie.

§ 9. Wyborów nowych rad nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6
miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.

<Art. 390a.
§ 1. Wyborów zarządzonych na podstawie art. 371 nie przeprowadza się w jednostce

samorządu terytorialnego, w której wskutek zmian w podziale terytorialnym
państwa rozwiązaniu ulegnie rada, jeżeli data wyborów przypada w okresie 6
miesięcy poprzedzających rozwiązanie tej rady. W jednostce tej wybory do nowej
rady przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie po wejściu
w życie zmian w podziale terytorialnym państwa.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, do czasu rozwiązania rady w jednostce
samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 390 § 1 pkt 3, zadania i
kompetencje rady wykonują dotychczasowe organy. W sytuacji, o której mowa w
art. 390 § 5, do czasu wyboru nowej rady zadania i kompetencje rady wykonuje
osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody zgłoszony
za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.>


