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S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie  
ustawy o samorządzie gminnym oraz  
zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1898 
i 1898-A) 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 21 kwietnia 2009 r. powyższy 
projekt ustawy (druk nr 1898) oraz w dniu 2 października 2009 r. autopoprawkę do tego 
projektu (druk nr 1898-A) do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do 
pierwszego czytania. 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzeniu 
pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach  
4 listopada i 1 grudnia 2009 r.  

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 

 
 
Warszawa, dnia 1 grudnia 2009 r. 
 
 
 
         Sprawozdawca  Zastępca Przewodniczącego Komisji 
   
 
    /-/ Bronisław Dutka   /-/ Witold Gintowt-Dziewałtowski 
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia  2009 r.  

 

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

 

Art. 1. 

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

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

8. Sesję rady gminy, o której mowa w ust. 7, do czasu wyboru przewodniczą-
cego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgo-
dę na prowadzenie sesji.”. 

 

Art. 2. 

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

„7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wice-
przewodniczących oraz nie wybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych 
funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwoła-
nia, sesję sejmiku województwa, w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje 
wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po 
upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 
r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.  

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 
1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 
1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.  
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8. Sesję sejmiku województwa, o której mowa w ust. 7, do czasu wyboru 
przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, któ-
ry wyraził zgodę na prowadzenie sesji.”. 

 

Art. 3. 

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

„7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wice-
przewodniczących oraz nie wybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych 
funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwoła-
nia, sesję rady powiatu, w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje woje-
woda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upły-
wie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

8. Sesję rady powiatu, o której mowa w ust. 7, do czasu wyboru przewodniczą-
cego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgo-
dę na prowadzenie sesji.”. 

 

Art. 4. 

1. W jednostce samorządu terytorialnego, w której do dnia wejścia w życie ustawy, 
odwołano przewodniczącego i wiceprzewodniczących organu stanowiącego albo 
przyjęto ich rezygnację i niedokonano w ich miejsce wyboru osób do pełnienia 
tych funkcji, sesję organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w 
celu wyboru przewodniczącego, zwołuje wojewoda w ciągu 14 dni od dnia wej-
ścia w życie ustawy.  

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

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 

 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 
1241.  
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KOMITETU INTEGRAC JI EUROPE JSKIEJ 

SEKRETARZ 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKTEJ 

SEKRETARZ STANU 
Mikdaj Dowgielewicz 

Pan 
Bronislaw Dutka 
Pnewodniczqcy Komisji 
Samonqdu Terytorialnego i 
Polityki Regionalnej 
Sejm RP 

Opinia o zgodnohci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o mianie 
ustawy o samorzqdzie gminnym oraz o mianie niektdrych innych ustaw zawartego w 
sprawozdaniu Komisji Samonqdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 2554), 
wyraiona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie 
Integracji Europejskiej @z. U. Nr 106, pqz. 494, z p6h.  zm.) w zwiqzku z art. 42 ust. 4 i 
art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu pnez Sekretana Komitetu Integracji Europejskiej 
Mikolaja Dowgielewicza 

Szanowany Panie Przewodniczqcy, 

W zwiw z przedlozonym projelctem ustawy zawartym w sprawozdaniu Komisji 
Samorzqdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (pismo nr STR-0 1 50- 190-09) pozwalarn 
sobie wyraziC nastqpuj yq opiniq: 

Projekt ustawy ujqty w sprawozdaniu nie jest objqty zakresem prawa Unii 
Europejskiej . 

Z powaianiem, 


