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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

(druk nr 1053)

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

poz.1591, z późn. zm.)

Art. 24b.
1.Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w

urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego
zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od
dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania
mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.

3. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy.
Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia
urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

4. W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce
organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, termin, o którym
mowa w ust. 1, wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.

5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze
zrzeczeniem się mandatu.

[6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w
drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998
r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr
95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971).]

<6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w
drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3
grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. … Nr …, poz…) >

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,
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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.

UWAGA: Art. 24k ust. 1 w tym brzmieniu ma zastosowanie do końca kadencji, w czasie
której ustawa z dnia 5 września 2008 r. (Dz.U.08.180.1111) weszła w życie.

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.),]

<1) radnego lub wójta – powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie odpowiednio art.
390 lub art. 528 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6,>

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.

2. Jeżeli skarbnik gminy nie złoży w terminie oświadczenia majątkowego, rada gminy
odwołuje go, 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.

3. Jeżeli sekretarz gminy, 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. 28d.
[1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się

wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze
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wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw.]

<1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza
się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w
art. 24b ust. 6.>

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby
przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby
przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem
kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej
wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.

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

<1. Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art.
390 § 2 i 6 i art. 394 § 1 oraz art. 528 § 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6
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 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.
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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.]
<Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi
podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 390 ustawy z
dnia 3 grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. … Nr… poz. …).>

3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu województwa, skarbników
województwa, sekretarzy 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 zatrudnieniem na stanowisku sekretarza województwa, 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, zatrudnienia 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.

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. 33.
1. Jeżeli sejmik województwa nie dokona wyboru zarządu województwa w terminie

określonym w art. 32 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
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2. Informację o rozwiązaniu sejmiku województwa z przyczyny określonej w ust. 1
wojewoda podaje do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu i ogłasza, w
formie obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Po rozwiązaniu sejmiku województwa z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza się
wybory przedterminowe.

4. Do czasu wyboru zarządu przez nowy sejmik Prezes Rady Ministrów, na wniosek
ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która w tym
okresie pełni funkcję organów samorządu województwa.

5. Jeżeli sejmik województwa wybrany w wyniku wyborów przedterminowych, o których
mowa w ust. 3, nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 32 ust. 1, ulega
rozwiązaniu z mocy prawa. Informację o rozwiązaniu sejmiku podaje się do wiadomości
w trybie określonym w ust. 2.

6. W przypadku określonym w ust. 5 nie przeprowadza się wyborów przedterminowych. Do
dnia wyboru sejmiku województwa na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu
województwa zadania i kompetencje organów samorządu województwa przejmuje
komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw administracji publicznej.

[7. Organy województwa ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również w przypadkach
określonych w art. 197 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i
Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971).

8. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa art. 197 ust.
3 i 5 ustawy, o której mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-6 z
uwzględnieniem zasady, że osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów
województwa, wyznacza się dla każdego z województw powstałych w wyniku zmian w
podziale terytorialnym państwa.]

<7. Organy województwa ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również w przypadkach
określonych w art. 380 § 1 pkt 3 oraz § 5 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. – Kodeks
wyborczy.

8. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa art.
397 § 5 oraz 8 ustawy, o której mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust.
2-6 z uwzględnieniem zasady, że osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów
województwa, wyznacza się dla każdego z województw powstałych w wyniku zmian
w podziale terytorialnym państwa.>

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
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,
sekretarzem województwa, skarbnikiem województwa, kierownikiem wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej i osobą zarządzającą lub członkiem organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze
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stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ województwa do
podjęcia uchwały w terminie 30 dni.]

<1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiązkowi wynikającemu z
przepisów art. 390 § 2 i 6 oraz art. 394 § 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 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, sekretarzem 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.]
<Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi
podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 390 ustawy z
dnia 3 grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. … Nr… poz. …).>

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
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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
zatrudnieniem na stanowisku sekretarza powiatu, powołaniem skarbnika powiatu,
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego 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, zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę 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.

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. 29.
1. Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1,

ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
2. Informację o rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 wojewoda

niezwłocznie podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu
oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Po rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza się wybory
przedterminowe.

3a. Do czasu wyboru zarządu przez nową radę Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra
właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która w tym okresie
pełni funkcję organów powiatu.

4. Jeżeli rada powiatu, wybrana w wyniku wyborów przedterminowych, o których mowa w
ust. 3, nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1, ulega
rozwiązaniu z mocy prawa. Informację o rozwiązaniu rady podaje się do wiadomości w
trybie określonym w ust. 2.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie przeprowadza się wyborów
przedterminowych. Do dnia wyborów rady powiatu na kolejną kadencję oraz wyboru
zarządu powiatu zadania i kompetencje rady i zarządu przejmuje komisarz rządowy
ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw
administracji publicznej.

[6. Organy powiatu ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również w przypadkach określonych
w art. 197 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.
1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971).

7. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa art. 197 ust.
3 i 5 ustawy, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-5 z
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uwzględnieniem zasady, że osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów powiatu,
wyznacza się dla każdego z powiatów powstałych w wyniku zmian w podziale
terytorialnym państwa.]

<6. Organy powiatu ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również w przypadkach
określonych w art. 397 § 1 pkt 3 oraz § 5 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. – Kodeks
wyborczy.

7. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa art.
397 § 5 i 8 ustawy, o której mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-5
z uwzględnieniem zasady, że osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów
powiatu, wyznacza się dla każdego z powiatów powstałych w wyniku zmian w
podziale terytorialnym państwa.>

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 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.]

<1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art.
390 § 2 i 6 oraz art. 394 § 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 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.
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USTAWA z dnia 15 września 2000 r. O REFERENDUM LOKALNYM (Dz. U. Nr 88, poz.

985, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego.
[2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do referendum lokalnego stosuje się

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060).]

<2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do referendum lokalnego stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr…, poz…).>

USTAWA z dnia 15 marca 2002 r. O USTROJU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

(Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.)

Art. 7.
1. Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie z wyborami do Rady m.st. Warszawy.
[2. Do wyborów do rady dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca

1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.
U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220) dotyczące wyboru radnych do rady gminy liczącej więcej niż
20.000 mieszkańców, z tym że komitetom wyborczym zgłaszającym kandydatów do rady
dzielnicy nie przysługuje prawo do bezpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w
publicznym radiu i publicznej telewizji z tytułu tego zgłoszenia.]

<2. Do wyborów do rady dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 3
grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr .., poz. …) dotyczące wyboru
radnych do rady gminy liczącej więcej niż 40.000 mieszkańców, z tym że komitetom
wyborczym zgłaszającym kandydatów do rady dzielnicy nie przysługuje prawo do
bezpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w publicznym radiu i
publicznej telewizji z tytułu tego zgłoszenia.>

3. Wybory do rad dzielnic przeprowadzają dzielnicowe komisje wyborcze powołane w
trybie i na zasadach przewidzianych dla gminnych komisji wyborczych w gminach
niebędących miastami na prawach powiatu.

4. Podziału dzielnic na okręgi wyborcze dokonuje Rada m.st. Warszawy.
5. Nie można jednocześnie kandydować do rady dzielnicy i do organu stanowiącego

jednostki samorządu terytorialnego.
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USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM (Dz. U. Nr

57, poz. 507, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Głosować można tylko osobiście.
2. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum, w ciągu

jednego dnia lub dwu kolejnych dni.
3. Jeżeli głosowanie w referendum przeprowadza się w ciągu jednego dnia, głosowanie

odbywa się bez przerwy od godziny 6.00 do 22.00.
4. Jeżeli głosowanie w referendum przeprowadza się w ciągu dwóch dni, głosowanie

odbywa się każdego z tych dni bez przerwy od godziny 6.00 do 20.00, a przerwa
następuje od godziny 20.00 pierwszego dnia do godziny 6.00 drugiego dnia.

[5. Do trybu przeprowadzenia głosowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz.
1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz.
1271).]

<5. Do trybu przeprowadzenia głosowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 3 grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr…, poz…).>

Art. 6.
1. Głosowanie w referendum przeprowadza się:

[1) w stałych obwodach głosowania, utworzonych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i
Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr
113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806);]

<1) w stałych obwodach głosowania, utworzonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 3 grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy;>

2) w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i w zakładach pomocy
społecznej;

3) w obwodach głosowania utworzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów;

4) w obwodach głosowania utworzonych dla obywateli polskich przebywających za
granicą;

5) w obwodach głosowania utworzonych dla obywateli polskich przebywających na
polskich statkach morskich.

2. Do obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz do obwodów
w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także do obwodów w oddziałach
zewnętrznych tych zakładów i aresztów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy -
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
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3. Do obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą oraz do
obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W uzasadnionych przypadkach mogą być dokonane zmiany obwodów głosowania, w
trybie określonym przepisami ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji do spraw referendum, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 7 ust. 2, podaje do
wiadomości publicznej, przez rozplakatowanie, wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
najpóźniej w 40 dniu przed dniem referendum.

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5, w odniesieniu do obwodów głosowania
utworzonych za granicą ciąży na konsulach. Wykonanie tego obowiązku powinno
nastąpić najpóźniej w 21 dniu przed dniem referendum.

7. O utworzeniu obwodu głosowania na statku kapitan statku zawiadamia osoby uprawnione
do udziału w referendum.

UWAGA: użyte w art. 6 w ust. 2, 3 i 4, w art. 9 w ust. 1 i 7, w art. 10 w pkt 1, w art.
16 w ust. 1, w art. 17, w art. 18 w ust. 1, w art. 19 w ust. 1, w art. 34 w ust.
2, w art. 47 w ust. 2, w art. 92 w ust. 1 wyrazy „przepisy ustawy –
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje się wyrazami „przepisy ustawy z
dnia 3 grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy”;

Art. 10.
Referendum przeprowadzają:

1) Państwowa Komisja Wyborcza, powołana na podstawie przepisów ustawy -
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej;

[2) komisarze wyborczy, powołani na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;]

<2) komisarze wyborczy, powołani na podstawie przepisów ustawy z dnia 3
grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy;>

3) obwodowe komisje do spraw referendum, zwane dalej "komisjami obwodowymi".

Art. 92.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy

- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.

[2. W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu co wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej, w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 153, poz. 1271).
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3. W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu co wybory do Parlamentu
Europejskiego, w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.).]

<2. W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu co wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej, w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. – Kodeks
wyborczy.

3. W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu co wybory do
Parlamentu Europejskiego, w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy.>

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. O UJAWNIANIU INFORMACJI O

DOKUMENTACH ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Z LAT 1944–1990

ORAZ TREŚCI TYCH DOKUMENTÓW (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)

[Art. 21c.
Po otrzymaniu od Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenia kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej lub informacji, o których mowa w art. 40a ust. 5 ustawy z dnia 27
września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47,
poz. 544, z późn. zm.), sąd wydaje orzeczenie w pierwszej instancji w terminie 21 dni, a w
drugiej instancji w terminie 14 dni. Orzeczenie sądu niezwłocznie doręcza się Państwowej
Komisji Wyborczej.]

<Art. 21c.
Po otrzymaniu od Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenia kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub informacji, o których mowa w art. 300 § 5
ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr , poz… ), sąd wydaje
orzeczenie w pierwszej instancji w terminie 21 dni, a w drugiej instancji w terminie 14
dni. Orzeczenie sądu niezwłocznie doręcza się Państwowej Komisji Wyborczej.>

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. O ZASADACH OBSADZENIA W KADENCJI

TRWAJĄCEJ W LATACH 2009–2014 DODATKOWEGO MANDATU POSŁA DO

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (Dz. U. Nr 56, poz. 337)

Art. 3.
[1. Obsadzenia mandatu, o którym mowa w art. 1, dokonuje się stosując odpowiednio

zasady określone w przepisach art. 125, art. 127, art. 129 oraz art. 130 ustawy z dnia 23
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stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz.
219, z późn. zm.).]

<1. Obsadzenia mandatu, o którym mowa w art. 1, dokonuje się stosując odpowiednio
zasady określone w przepisach art. 361, art. 363, art. 365 oraz art. 366 ustawy z dnia
3 grudnia 2010 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr.., poz…).>

2. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje czynności, o których mowa w przepisach
wskazanych w ust. 1, z uwzględnieniem liczby mandatów posłów do Parlamentu
Europejskiego określonej w przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art.
1.


