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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    Druk nr 614-A 
VI kadencja 

 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 
 

o senackich projektach ustaw o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 
województwa oraz ustawy o samorządzie 
powiatowym (druki nr 326 i 336) 
 
 

Sejm na 18. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 614 do Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 
czytaniu. 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na 
posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. 

 
wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 
 

 
1) w art. 1 w pkt 1 skreślić lit. a; 
- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
Uwaga: poprawkę 1 należy głosować łącznie z poprawką 15. 
2) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 24h po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, 

przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 dni od dnia 
upływu terminu określonego w ust. 4 lub 5 wzywa osobę, która nie złożyła 
oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy 
czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia 
wezwania.”;”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

Uwaga: poprawkę 2 należy głosować łącznie z poprawką 5 i 8. 



3) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) w art. 24j po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w terminie 30 dni od dnia 
powołania lub zatrudnienia, a w przypadku radnego i wójta - w terminie 30 dni 
od dnia złożenia ślubowania. W razie podjęcia działalności gospodarczej albo 
zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji lub w 
czasie zatrudnienia, oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia 
zaistnienia przyczyny jego złożenia. Informacja, o której mowa w ust. 2, 
składana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej złożenia.”;”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

Uwaga: poprawkę 3 należy głosować łącznie z poprawką 4, 6, 7, 9 i 10. 
4) w art. 1 skreślić pkt 5; 
- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
5) w art. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 27c po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, 

przewodniczący sejmiku województwa, wojewoda lub marszałek województwa 
w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w ust. 4 lub 5 wzywa 
osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia 
wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia 
skutecznego dostarczenia wezwania.”;”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

6) w art. 2 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) art. 27e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27e. 1. Radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, 
kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba 
zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną 
oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka 
województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności 
gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, jeżeli działalność ta 
wykonywana jest na terenie województwa, w którym osoba obowiązana do 
złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są 
oni również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych 
zawartych przez ich małżonków, jeżeli umowy te zawarte zostały z 
organami województwa, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi lub wojewódzkimi osobami prawnymi i nie dotyczą 
stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie 
dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach 
powszechnie obowiązujących. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek w okresie pełnienia 
funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danego 
województwa w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu 
terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo 
rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej 
podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów 
lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązana do 
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pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której składa 
oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również 
przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, zatrudnionego w 
podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 dni od 
dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia, a w przypadku podjęcia 
działalności gospodarczej albo zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 
w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni 
od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia. Informacja, o której 
mowa w ust. 2, składana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 
przyczyny jej złożenia. 

4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio przepis art. 27c ust. 3. 

5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa 
w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27c ust. 6 i 8, z tym że nie 
przesyła się ich właściwemu urzędowi skarbowemu i nie podlegają one 
analizie przez urząd skarbowy. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w 
ust. 2, podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w art. 27d, z tym że 
ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące adresów zamieszkania 
osób je składających oraz osób, których one dotyczą.”;”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

7) w art. 2 skreślić pkt 5; 
- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
8) w art. 3 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 25c po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, 

przewodniczący rady powiatu, wojewoda lub  starosta w terminie 14 dni od 
upływu terminu określonego w ust. 4 lub 5 wzywa osobę, która nie złożyła 
oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy 
czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia 
wezwania.”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

9)  w art. 3 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) art. 25e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25e. 1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, 
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek 
organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca 
decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich 
małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie powiatu, w 
którym osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest 
zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o 
umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, jeżeli 
umowy te zawarte zostały z organami powiatu, jednostkami 
organizacyjnymi powiatu lub powiatowymi osobami prawnymi i nie 
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dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie 
dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach 
powszechnie obowiązujących. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, w okresie pełnienia 
funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danego 
powiatu w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, 
związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć 
pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w 
spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji 
posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązana do 
pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której składa 
oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również 
przypadku zmiany stanowiska przez małżonka zatrudnionego w 
podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 dni od 
dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia, a w przypadku podjęcia 
działalności gospodarczej albo zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 
w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni 
od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia. Informacja, o której 
mowa w ust. 2, składana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 
przyczyny jej złożenia. 

4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio przepis art. 25c ust. 3. 

5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa 
w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 25c ust. 6 i 8, z tym że nie 
przesyła się ich właściwemu urzędowi skarbowemu i nie podlegają one 
analizie przez urząd skarbowy. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w 
ust. 2, podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w art. 25d, z tym że 
ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące adresów zamieszkania 
osób je składających oraz osób, których one dotyczą.”;”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

10) w art. 3 skreślić pkt 5; 
- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
11) w art. 4 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 190: 
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, 
oświadczeń o stanie majątkowym;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 1b, 2a i 3 przed podjęciem 

uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić radnemu złożenie 
wyjaśnień.”;”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

Uwaga: poprawkę 11 należy głosować łącznie z poprawką 13. 
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12) w art. 4 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) art. 191 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 191. 1. Od uchwały rady o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyny, o której 
mowa w art. 190 ust. 1 pkt 1, pkt 1b, pkt 2a i pkt 3, zainteresowanemu 
służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 

2. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej 
wniesienia. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni. 

3. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia 
wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę.”;”; 

- poseł W.Olejniczak w imieniu KP Lewica 
- przyjąć 

13) w art. 5 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) w art. 26 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o 
stanie majątkowym;”;”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  

14) art. 6 nadać brzmienie: 
„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma 

zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której 
weszła w życie.”; 

- poseł W.Olejniczak w imieniu KP Lewica 
- przyjąć 

15) art. 6 nadać brzmienie: 
„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że 

przepisy: 
1) art. 24f ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, 
2) art. 27b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, 
3) art. 25b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3, 
4) art. 190 ust. 1 pkt 1b ustawy zmienianej w art. 4, 
5) art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy zmienianej w art. 5 

 - mają zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie 
której ustawa weszła w życie.”.”. 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

  
 

 
Warszawa, dnia 26 czerwca 2008 r. 
 
 
    
                   Sprawozdawca       Przewodniczący Komisji 
    
/-/ Witold Gintowt-Dziewałtowski /-/ Bronisław Dutka 
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