
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1302)

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

Art. 383.
§ 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:

1) śmierci;
2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;
3) odmowy złożenia ślubowania;
4) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
5) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem

określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;
6) wyboru na wójta;
7) niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim

stanie majątkowym.
[§ 2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w § 1 stwierdza rada w

drodze uchwały, w ciągu miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.]
<§ 2. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 2, 3, 5 i 7,

stwierdza rada, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od wystąpienia przyczyny
wygaśnięcia mandatu.>

<§ 2a. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1, 4 i 6,
stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w ciągu 14 dni od
wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego
ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.>

§ 3. W przypadkach określonych w § 1 pkt 2, 3, 5 i 7 przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu
mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 4. Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie
zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu.

<§ 4a. Postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza
się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz przewodniczącemu
rady.>

§ 5. Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której
mowa w § 1 pkt 5, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania
prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
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§ 6. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności
przez radnego w terminie, o którym mowa w § 5, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu
radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.

Art. 384.
[§ 1. Od uchwały rady o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w art.

383 § 1 pkt 2, 3, 5 i 7, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego
w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.]

<§ 1. Od uchwały rady i postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu
radnego z przyczyn, o których mowa w art. 383 § 1 pkt 2–5 i 7, zainteresowanemu
przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia
uchwały albo postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który
stwierdził wygaśnięcie mandatu.>

§ 2. Sąd administracyjny rozpatruje skargę, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia
jej wniesienia. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.

§ 3. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu
administracyjnego oddalającego skargę, o której mowa w § 1.

Art. 386.
[§ 1. Wybory uzupełniające, o których mowa w art. 385 § 1, przeprowadza się na zasadach i

w trybie przepisów kodeksu w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia przez radę
wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem art. 388 § 1 i 2.]

<§ 1. Wybory uzupełniające, o których mowa w art. 385 § 1, przeprowadza się na
zasadach i w trybie przepisów kodeksu w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem art. 388 § 1 i 2.>

§ 2. Jeżeli w wyniku wyborów, o których mowa w § 1, mandat pozostaje nieobsadzony,
wybory uzupełniające powtarza się między 6 a 9 miesiącem, licząc od daty tych
wyborów.

§ 3. Jeżeli w wyniku wyborów, o których mowa w § 2, mandat pozostaje nieobsadzony,
mandatu nie obsadza się do końca kadencji rad.

§ 4. Kadencja radnych wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu
kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie art. 371.

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

Art. 387.
[§ 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla

wyboru rady w mieście na prawach powiatu oraz mandatu radnego powiatu lub
województwa właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje
na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
Przy równej liczbie głosów stosuje się odpowiednio art. 233. Przepisy art. 386 § 1 i 5
stosuje się odpowiednio.

§ 2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tej
samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być
zgłoszone radzie na piśmie w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o
przysługującym mu mandacie.]
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<§ 1. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu
wyborczym dla wyboru rady w mieście na prawach powiatu oraz mandatu radnego
powiatu lub województwa komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego
miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą
liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów stosuje
się odpowiednio art. 233. Przepisy  art. 383 § 2a zdanie drugie oraz art. 386 § 1 i 5
stosuje się odpowiednio.

§ 2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata
z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to
powinno być zgłoszone komisarzowi wyborczemu na piśmie w ciągu 3 dni od daty
doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.>

§ 3. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzenie w trybie § 1 i 2 nie było
możliwe, skład rady zmniejszył się więcej niż o 2/5, rada zostaje z mocy prawa
rozwiązana i przeprowadza się wybory nowej rady. Wyborów nie przeprowadza się,
jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.

§ 4. Kadencja radnych wybranych w wyborach, o których mowa w § 3, upływa z dniem
upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie art. 371.

Art. 388.
[§ 1. Jeżeli uchwała rady o wygaśnięciu mandatu radnego została zaskarżona do sądu

administracyjnego, postępowania, o którym mowa w art. 385 § 1, nie wszczyna się do
czasu uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę.]

<§ 1. Jeżeli uchwała rady albo postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu
mandatu radnego zostały zaskarżone do sądu administracyjnego, postępowania, o
którym mowa w art. 385 § 1, nie wszczyna się do czasu uprawomocnienia się
wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę.>

§ 2. Jeżeli w wyniku wyroku sądu administracyjnego zachodzi konieczność przeprowadzenia
wyborów uzupełniających, zarządza się je i przeprowadza w ciągu 3 miesięcy od dnia
uprawomocnienia się wyroku.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 387 § 1.

Art. 474.
§ 1. Wybory wójtów zarządza Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, łącznie z

wyborami do rad gmin, w trybie określonym w art. 371.
§ 2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów wójta przed upływem kadencji z

przyczyn określonych w ustawach, Prezes Rady Ministrów zarządza, w drodze
rozporządzenia, wybory przedterminowe w trybie określonym w art. 371, z
zastrzeżeniem § 3.

[§ 3. Jeżeli uchwała rady o wygaśnięciu mandatu wójta została zaskarżona do sądu
administracyjnego, wybory przedterminowe wójta zarządza się i przeprowadza w ciągu
60 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego
skargę.]

<§ 3. Jeżeli uchwała rady albo postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu
mandatu wójta zostały zaskarżone do sądu administracyjnego, wybory
przedterminowe wójta zarządza się i przeprowadza w ciągu 60 dni od dnia
uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę.>
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Art. 492.
§ 1. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:

1) odmowy złożenia ślubowania;
2) niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim

stanie majątkowym;
3) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
4) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;
5) naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji

lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach;
6) orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w

trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji;

7) śmierci;
8) odwołania w drodze referendum;
9) odwołania wójta w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.15));
10) zmian w podziale terytorialnym, o których mowa w art. 390 § 1 pkt 3.

[§ 2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w § 1 pkt 1-7 stwierdza rada gminy,
w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia
mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu z przyczyn, o których mowa
w § 1 pkt 1-5, należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.]

<§ 2. Wygaśnięcie mandatu z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 4 i 5, stwierdza
rada gminy, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek
wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy
umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.>

<§ 2a. Wygaśnięcie mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 3, 6 i 7,
stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od
wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego
ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.>

[§ 3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-7,
przewodniczący rady gminy niezwłocznie przesyła wojewodzie i komisarzowi
wyborczemu.]

<§ 3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1, 2,
4 i 5, przewodniczący rady gminy niezwłocznie przesyła wojewodzie i komisarzowi
wyborczemu.>

<§ 3a. Postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyn, o
których mowa w § 1 pkt 3, 6 i 7, doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i
przesyła wojewodzie oraz przewodniczącemu rady gminy.>

§ 4. Jeżeli wójt przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność
gospodarczą, o których mowa w § 1 pkt 5, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia ślubowania.

§ 5. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej przez wójta w terminie, o którym mowa w § 4, rada gminy stwierdza
wygaśnięcie mandatu wójta, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od upływu tego
terminu.
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Art. 493.
[§ 1. Od uchwały rady gminy o wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyny, o której mowa w art.

492 § 1 pkt 1, 2, 4 i 5, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w
terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.]

<§ 1. Od uchwały rady gminy albo postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu
mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w art. 492 § 1 pkt 1–6,
zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni
od dnia doręczenia uchwały albo postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem
organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.>

§ 2. Sąd administracyjny rozpatruje skargę, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia
jej wniesienia. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.

§ 3. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu
administracyjnego oddalającego skargę, o której mowa w § 1.

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.)

Art. 98a.
[1.  Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 383 § 2

i 6 i art. 387 § 1 oraz art. 492 § 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.]

<1. Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art.
383 § 2 i 6 oraz art. 492 § 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, 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. 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. 86a.
[1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art.

383 § 2 i 6 oraz art. 387 § 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.]

<1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów
art. 383 § 2 i 6 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, 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. 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. 85a.
[1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 383 §

2 i 6 oraz art. 387 § 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,
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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.
383 § 2 i 6 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, 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. Przepis art. 85 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest
również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze.


