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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
 
  

  
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Na podstawie art. 119 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 
36 ust. 1a regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawcy zgłaszają 
AUTOPOPRAWKĘ do projektu ustawy: 

 
 

-  o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz zmianie niektórych 
innych ustaw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            

(-) Teresa Wargocka 
 

                                                     Poseł na Sejm RP 

 



 
 

Autopoprawka 
do poselskiego projektu ustawy - o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz zmianie niektórych innych ustaw 
 

 
 

1. Art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 
142 poz. 1591 z poźn. zm.) w art. 20 po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 
„2d. W przypadku jednoczesnego odwołania lub rezygnacji przewodniczącego  
i wiceprzewodniczących oraz nie wybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych 
funkcji, sesję rady gminy, w terminie 30 dni od dnia podjęcia przyjęcia rezygnacji albo 
od dnia odwołania, zwołuje wojewoda. Przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio.”.”; 
 

2. Art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. Nr 142 poz. 1592 z poźn. zm.) w art. 15 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w 
brzmieniu: 
„6a. W przypadku jednoczesnego odwołania lub rezygnacji przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących oraz nie wybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych 
funkcji, sesję rady powiatu, w terminie 30 dni od dnia podjęcia przyjęcia rezygnacji 
albo od dnia odwołania, zwołuje wojewoda. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.”.”; 
 

3. Art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. 
U. Nr 142 poz. 1590 z poźn. zm.) w art. 21 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w 
brzmieniu: 
„6a. W przypadku jednoczesnego odwołania lub rezygnacji przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących oraz nie wybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych 
funkcji, sesję sejmiku województwa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia przyjęcia 
rezygnacji albo od dnia odwołania, zwołuje wojewoda. Przepis ust. 6 stosuje się 
odpowiednio.”.”. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
  

 Projekt autopoprawki ma charakter uzupełniający. W projekcie ustawy 

złożonym 6 marca br. w art. 2 zmieniającym ustawę o samorządzie powiatowym oraz 

w art. 3 odnoszącym się do ustawy o samorządzie wojewódzkim zamiast 

sformułowań, odpowiednio ‘rada powiatu’ oraz ‘sejmik województwa’ użyto przez 

omyłkę słów ‘rada gminy’. Projektowana autopoprawka zmienia ten stan rzeczy, 

czyniąc projekt ustawy spójnym i przejrzystym również ze względu na dodanie 

przepisu w myśl którego po zwołaniu sesji rady albo będzie ją prowadził najstarszy 

wiekiem radny obecny na sesji.  

 Autopoprawka uwzględnia stanowisko Rządu z dnia 16 czerwca br. do 

przedmiotowego projektu ustawy.  

 
 
 
 

 



Warszawa, 16 lipca 2009 r. 
BAS-WAL-1511/09 
 
 
 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw w wersji uwzględniającej autopoprawkę 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Teresa Wargocka)  
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47) sporządza 
się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zmierza do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze 
zmianami), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze 
zmianami). Wnioskodawcy proponują, by w sytuacji, gdy jednocześnie 
odwołani zostaną albo złożą rezygnację przewodniczący i wiceprzewodniczący 
rady gminy (odpowiednio rady powiatu lub sejmiku województwa), posiedzenie 
tych organów, w czasie którego nastąpić ma wybór nowych władz, zwoływał 
wojewoda. 

Zgodnie z art. 4 projektu ustawy, ustawa wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Materia, której dotyczy projekt pozostaje poza zakresem regulacji prawa 

Unii Europejskiej. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 
Projekt nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
 
 



4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz zmianie niektórych innych ustaw w wersji uwzględniającej autopoprawkę 
nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.  

 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 
Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, samorząd terytorialny 
 
  



Warszawa, 16 lipca 2009 r. 
BAS-WAL-1512/09 
 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia prawna 

w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o 
samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w wersji 
uwzględniającej autopoprawkę (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 

Teresa Wargocka) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej 

 
 

Projekt ustawy zmierza do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze 
zmianami), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze 
zmianami). Wnioskodawcy proponują, by w sytuacji, gdy jednocześnie 
odwołani zostaną albo złożą rezygnację przewodniczący i wiceprzewodniczący 
rady gminy (odpowiednio rady powiatu lub sejmiku województwa), posiedzenie 
tych organów, w czasie którego nastąpić ma wybór nowych władz, zwoływał 
wojewoda. Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa 
Unii Europejskiej.  
 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 
Michał Królikowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, samorząd terytorialny 



 

Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość” 

         Warszawa, dnia 28 sierpnia 2009 roku 

 
Teresa Wargocka 
Poseł na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej 
 

 
 
Szanowny Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 
 
 

W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 27 sierpnia br. jako 
reprezentant wnioskodawców poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw w załączniku 
przesyłam Panu Marszałkowi uzupełnienie uzasadnienia do autopoprawki 
zgłoszonej 14 lipca br. do w/w projektu ustawy. 

 
 
 

 
 Teresa Wargocka 

 
  Poseł na Sejm RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzupełnienie uzasadnienia  
do autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 
 
  

 Projekt ustawy nie pociąga za sobą żadnych obciążeń dla budżetu państwa ani 

dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Skutki społeczno-gospodarcze 

należy ocenić jako pozytywne. 

 Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 



L.dz. ~ ~ ~ ~ I O B S ~ U ~ O O ~ ~ J S  Warszawa, dnia 14 wrzeinia 2009 r. 

SEKRETARIAT 
ZASEPCY SZEFA KS 

WPLYNElO 

2 1. 09. 2009 

Szanowny Pan 
Lech Czapla 
Zastqpca Szefa Kancelarii Sejmu 

T-J 

W nawiqzaniu do przeslanej przy piimie PS-145109 z dnia 26 sierpnia 2009 r. 
autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorzqdzie gminnym 
oraz niekt6rych innych ustaw - uprzejmie zawiadamiam, ze Oirodek Badan, Studi6w i 
Legislacji Krajowej Rady Radc6w Prawnych nie zglasza uwag do tego projektu. 

Wiceprezes ( 



Zwipek Wojewbdztw Rzeczypospolitej Polskiej 

Warszawa, 17 ~v-rzeinia 2009 r. 

00-236 Warszawa 
ul. Swlgtojerska 5f7 

Szanowny Pan 
Lecb Czapla 
Zaste~ca Szefa 

'L 

1 1 09. 2009 Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 sierpnia 2009 roku, w 
spraw ie przecilozenia opinii dotyczqcej poselskiego projektu ustawy 
,,o zmianie ustawy o sosmorzqdzie gminnym oraz zrnianie 
niektorych innych ustaw", w za4s)czeniu, przesylarny opinie 
otrzymane z wojewbdztw: Sl$skiego i malopolskiego. 

/-/ Bogdan C pielewski 
Dyrekti3r \fa .-. 



Katowice, dnia 9 &A, 2009r. 
OP.0724- $? /ZOO9 

Pan 
Bogdan Ciepiclewski 
Dyrektor 
Biura Zwivku Wojewddztw RP 
ul. 6wiqtojerska 517 
00 - 236 Warszawa 

Odpowiadajqc na pismo z dnia 1 wrzeSnia 200%. Cprzeslane drogq 
elektronicznq) uprzejmie wyjadniam, ie nie wnoszq krytycznych uwag do 
treSci autopoprawki do poselskiego projektu zmian w ustawie o samorzqdzie 
grninnym oraz zrnianie niektbrych innych ustaw, kt6ra elirninuje blqd 
polegajqcy na poslu2eniu siq w projekcie vnian w ustawie o smorrqdzie 
powiatowym i ustawie o samorzqdzie wojew6dztwa sformutowaniem ,,rada 
gminy" zamiast ui;ycia w odpowiedniej formie zwrotow: .. rada powiatu" 

-+ - , I ,. . L ,  . . i ,,sejmik wojewbdztya". 
! I  I , I  I (  I (  Uzupelniajqco pragnq wskazaC, t e  w opiniowanym tekScie 

prawnym, w kaidej jednostce redakcyjnej, uiyto podwojnego cudzyslowu, 
co wydaje siq niewiaSciwe i mope budzid pewne wqtpliwo9ci z pcrspeklywy 
zasad techniki legislacyjnej przyjqtych w rozporzqdzeniu Prezesa Rady 
Ministrow z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie ,,Zasad techniki 
prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908). 

Pod wzgledem merytorycznym uzasadnienie dla projektowanej 
m i a n y  nie powoduje wqtpliwofci prawnych, n przez to projekt zastuguje na 
aprobatq w w/w zakresie. 



Oplnsa Wojew6dxtwa Malopolskiego 

do autopoprawkl do poselskiego projektu ustawy o xmianie ustawy 

o samortqdzie gmlnnym orar zmianie niek36rych innych ustaw . .  . . 

Proponowany zapis - przyznajqcy wojewodzie kornpetencje do molywania sesji 

sejmiku wojew6dztwa (odpowiednio sesji rady gminy czy rady powiatu), w prrypadku 

jednoczesnego odwolania lub rezygnacji przewodniczqcego i wiceprzewoclniczqcego 

oraz nie wybrania w ich rniejsce osob do peinienia tych funkcji - jest dyskusyjny. 

Zdaniem opiniujqcego stanowi on przejaw ingerencji wojewody w sprawy jednostek 

samortqdu terytorialnego, wykraczajqcy poza sprawowany przez wojewode nadzor, 

na podstawie kryterium zgodnoSci z prawem. Organy stanowiqce jst rnogq bowiem 

zatatwik wskazanq W e j  sprawe we wtasnym zakresie, choCby poprzez zwolanie 

sesji przet najstarszego wieklem radnego. 


