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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 90. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2011 r. ustawę  

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Grzegorz Schetyna 
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USTAWA 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

 

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)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 28f dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmie-
niu: 

„2. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta w czasie pełnienia funkcji przez oso-
bę, o której mowa w art. 28h, osoba ta pełni funkcję wójta do czasu objęcia 
obowiązków przez nowo wybranego wójta.”; 

2) w art. 28g po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku gdy przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań 
i kompetencji wójta spowodowana przez jedną z okoliczności, o których mo-
wa w ust. 1, zaistnieje przed złożeniem przez wójta ślubowania, zadania i 
kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h.”; 

3) art. 28h otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28h. W przypadkach, o których mowa w art. 28g ust. 2, 3 i 3a, Prezes Ra-
dy Ministrów, na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za 
pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicz-
nej, wyznacza osobę, która przejmie wykonywanie zadań i kompe-
tencji wójta.”; 

4) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiąz-
ków przez nowo wybranego wójta albo osobę, którą Prezes Rady Ministrów 
wyznaczył do pełnienia funkcji wójta.”; 

                                                
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, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 
106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 
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5) w art. 29a dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Jeżeli sesja zwołana w trybie określonym w ust. 2 nie odbyła się, wójt składa 
ślubowanie o treści określonej w ust. 1 przed właściwym terytorialnie komisa-
rzem wyborczym. Złożenie ślubowania wójt potwierdza podpisem pod treścią 
ślubowania. Akt ślubowania komisarz wyborczy przesyła niezwłocznie prze-
wodniczącemu rady. Informację o dacie złożenia ślubowania komisarz wybor-
czy podaje do publicznej wiadomości mieszkańców gminy w formie komunika-
tu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia złożenia ślu-
bowania. 

4. Uchylanie się od złożenia ślubowania w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów wójta jest równoznaczne z odmową złożenia ślubowania.”. 

 

Art. 2.  

1. W przypadku gdy przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o której mowa w art. 28g ustawy zmienianej 
w art. 1, zaistniała przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się prze-
pisy art. 28g, art. 28h i art. 29 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejsza ustawą. 

2. Uchylanie się od złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
wybranego w wyborach przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jest równo-
znaczne z odmową złożenia ślubowania. 

 

Art. 3.  

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

 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Grzegorz Schetyna 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………...........................


