USTAWA z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 142, poz.
1591)
zmiany:Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203Dziennik Ustaw
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457
Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 17, poz. 128
(tekst ujednolicony przez Krajowe Biuro Wyborcze)
TEKST USTAWY W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM OD NOWEJ KADENCJI
ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(WYCIĄG)
Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.2. Ilekroć w
ustawie jest mowa o gminie, naleŜy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz
odpowiednie terytorium.
(...)
Art. 11. 1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym
(poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
(...)
Art. 11a. 1. Organami gminy są:1) rada gminy, 2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy. 3. Ilekroć w ustawie jest
mowa o wójcie, naleŜy przez to rozumieć takŜe burmistrza oraz prezydenta miasta.
(...)
Art. 12. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa.
(...)
Art. 15. 1. Z zastrzeŜeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest
rada gminy. 2. JeŜeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście połoŜonym na
terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.
Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
Art. 17. W skład rady wchodzą radni w liczbie: 1) piętnastu w gminach do 20 000
mieszkańców, 2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców, 3) dwudziestu
trzech w gminach do 100 000 mieszkańców, 4) dwudziestu pięciu w gminach do 200 000
mieszkańców oraz po trzech na kaŜde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie
więcej jednak niŜ czterdziestu pięciu radnych.
(...)
Art. 19. 1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 2. Zadaniem przewodniczącego jest
wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący moŜe
wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku
nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania
przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 3. (skreślony)4.
Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1. 5. W przypadku
rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w
sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niŜ w ciągu 1 miesiąca od dnia złoŜenia
rezygnacji. 6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia
złoŜenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne
z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym
powinna być podjęta uchwała.
Art. 20. 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w
miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji
dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. 1a. Rada gminy moŜe wprowadzić
zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 2.
Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej
kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów
do rad na obszarze całego kraju. 2a. Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję
zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu
zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów
przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów
do rady gminy. 2b. W przypadku wyborów przedterminowych, pierwszą sesję zwołuje
osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki
samorządu terytorialnego. która wchodzi w Ŝycie z dniem uzyskania przez RP
członkostwa w Unii Europejskiej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2c. Pierwszą
sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
(...)
Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.
Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności
przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy
do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. 2. Radni mogą tworzyć
kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.
Art. 23a. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i
jej mieszkańców.''2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, Ŝe po odczytaniu roty
wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie moŜe być
złoŜone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóŜ Bóg." 3. Radni nieobecni na pierwszej sesji
rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają
ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
(...)
Art. 24a. 1. Z radnym nie moŜe być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy, w
której radny uzyskał mandat. 2. Radny nie moŜe pełnić funkcji kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.
(...)

Art. 24b. 1. Osoba wybrana na radnego nie moŜe 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 złoŜyć 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, przedłuŜa 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. NiezłoŜenie 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).
(...)
Art. 24d. Wójt nie moŜe powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat,
wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
(...)
Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny
uzyskał mandat, a takŜe zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 1a. JeŜeli 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 złoŜenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w
trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6. 2. Radni i ich małŜonkowie oraz
małŜonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy,
kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków
organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz
zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z
udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa niewaŜne. 3.
(skreślony)4. JeŜeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 2, nastąpiły przed
rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru wójta lub przed
powołaniem na stanowisko zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane
zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złoŜenia ślubowania przez
radnego albo wójta lub od dnia powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się
stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 2, traci je z mocy prawa po upływie
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 5. Radni nie mogą posiadać pakietu
większego niŜ 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem
gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały
lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą
sesją rady gminy, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania
mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień
(prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).

(...)
Art. 25b. Mandatu radnego gminy nie moŜna łączyć z: 1) mandatem posła lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, 3) członkostwem w organie innej
jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 26. 1. Organem wykonawczym gminy jest wójt. 2. Kadencja wójta rozpoczyna się w
dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem
upływu kadencji rady gminy. 2a. Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie moŜe
być osoba, która nie jest obywatelem polskim. 3. Burmistrz jest organem wykonawczym
w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście połoŜonym na terytorium tej
gminy.
4. W miastach powyŜej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent
miasta. Dotyczy to równieŜ miast, w których do dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy
prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym. 5. (skreślony)
Art. 26a. 1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub
zastępców i określa ich liczbę. 2. Liczba zastępców wójta nie moŜe być większa niŜ: 1)
jeden w gminach do 20 000 mieszkańców, 2) dwóch w gminach do 100 000
mieszkańców, 3) trzech w gminach do 200 000 mieszkańców, 4) czterech w gminach
powyŜej 200 000 mieszkańców. 3. W przypadku gdy okreslona przez wójta liczba jego
zastepców jest wieksza niz jeden, w zarzadzeniu, o którym mowa w ust. 1, wójt
wskazuje imiennie pierwszego i kolejnych zastepców
Art. 27. Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie moŜna łączyć z: 1) funkcją wójta lub jego
zastępcy w innej gminie, 2) członkostwem w organach jednostek samorządu
terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta, 3)
zatrudnieniem w administracji rządowej, 4) mandatem posła lub senatora.
(...)
Art. 28b. 1. Rada gminy, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niŜ
na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, moŜe podjąć uchwałę o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niŜ nieudzielenie wójtowi
absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. 2. Wniosek, o
którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz
podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną. 3. Rada gminy moŜe podjąć uchwałę o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta na sesji zwołanej nie wcześniej
niŜ po upływie 14 dni od dnia złoŜenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 4. Uchwałę, o
której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów
ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.
Art. 28c. JeŜeli zgłoszony w trybie art. 28b wniosek o podjęcie uchwały o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta nie uzyskał wymaganej
większości głosów, kolejny wniosek moŜe być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niŜ po
upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.
Art. 28d. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji,
przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o
bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 2. Wyborów nie
przeprowadza się, jeŜeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6
miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie
przeprowadza się takŜe wtedy, jeŜeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuŜszym
niŜ 6 miesięcy a krótszym niŜ 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. 28e. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z
odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.
Art. 28f. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję,
do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona
przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 28g. 1. W przypadku przemijajacej przeszkody w wykonywaniu zadan i kompetencji
wójta spowodowanej jedna z nastepujacych okolicznosci: 1) tymczasowym
aresztowaniem, 2) odbywaniem kary pozbawienia wolnosci wymierzonej za przestepstwo
nieumyslne, 3) odbywaniem kary aresztu, 4) niezdolnoscia do pracy z powodu choroby
trwajacej powyzej 30 dni - jego zadania i kompetencje przejmuje zastepca, a w gminach,
w których powolano wiecej niz jednego zastepce - pierwszy zastepca. 2. Jezeli nie
powolano zastepcy albo pierwszego zastepcy w trybie okreslonym w art. 26a, to w
przypadku przemijajacej przeszkody w wykonywaniu zadan i kompetencji wójta
spowodowanej przez jedna z okolicznosci, o których mowa w ust. 1, zadania i
kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h. 3. W przypadku
przemijajacej przeszkody w wykonywaniu zadan i kompetencji przez zastepce albo
pierwszego zastepce, spowodowanej przez jedna z okolicznosci, o których mowa w ust.
1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h. 4.
Potwierdzeniem zaistnienia okolicznosci, o których mowa w ust. 1, sa odpowiednio: 1)
zawiadomienie pracodawcy, o którym mowa w art. 261 § 3 Kodeksu postepowania
karnego - w przypadku okolicznosci, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2) wezwanie sadu do
odbycia kary pozbawienia wolnosci albo aresztu - w przypadku okolicznosci, o których
mowa
w
ust.
1
pkt
2
i
3,
3) zaswiadczenie lekarskie, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o
swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) - w przypadku okolicznosci, o której mowa w ust. 1
pkt 4. 5. Wezwania, o których mowa w ust. 4 pkt 2, sad przesyla przewodniczacemu
rady. 6. Zastepca, pierwszy zastepca albo osoba, o której mowa w art. 28h, wykonuje
zadania i kompetencje wójta: 1) od dnia zatrzymania do dnia zwolnienia - w przypadku
okolicznosci, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2) od dnia wskazanego w wezwaniu do
stawienia sie w zakladzie karnym do dnia zwolnienia - w przypadku okolicznosci, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 3) w okresie wskazanym w zaswiadczeniu lekarskim - w
przypadku okolicznosci, o której mowa w ust. 1 pkt 4 - jednak nie dluzej niz do dnia
wygasniecia mandatu wójta. 7. W terminie 48 godzin od powziecia wiadomosci o
zaistnieniu jednej z okolicznosci, o których mowa w ust. 1, przewodniczacy rady pisemnie
informuje wojewode o zaistnieniu takiej okolicznosci i: 1) przejeciu zadan i kompetencji
wójta przez zastepce albo pierwszego zastepce albo 2) koniecznosci wyznaczenia osoby,
o której mowa w art. 28h - w zwiazku z przepisem ust. 2, albo 3) koniecznosci
wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28 h - w zwiazku z przepisem ust. 3.
Art. 28h. W przypadkach, o których mowa w art. 28g ust. 2 i 3, Prezes Rady Ministrów,
na wniosek wojewody przekazany niezwlocznie za posrednictwem ministra wlasciwego do
spraw administracji publicznej, wyznacza osobe, która przejmie wykonywanie zadan i
kompetencji wójta.".
Art. 29. 1. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia
obowiązków przez nowo wybranego wójta. 2. Po upływie kadencji wójta, zastępca wójta
pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę
wójta.

Art. 29a. 1. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złoŜenia wobec rady
gminy ślubowania o następującej treści: ,,Obejmując urząd wójta (burmistrza,
prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy (miasta).'' Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania: ,,Tak
mi dopomóŜ Bóg.'' 2. W celu złoŜenia przez wójta ślubowania przewodniczący rady
zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
wyborów wójta. Przepisy art. 20 ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.
(...)
Art. 96. 1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub
ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, moŜe w drodze uchwały rozwiązać
radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek
ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu
wyboru rady gminy pełni jej funkcję. 2. JeŜeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji
lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeŜeli
wezwanie to nie odnosi skutku - występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o
odwołanie wójta. W przypadku odwołania wójta Prezes Rady Ministrów, na wniosek
ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu
wyboru wójta pełni jego funkcję.
Art. 97. 1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłuŜającego się braku
skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy. Prezes Rady
Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, moŜe
zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłuŜej
jednak niŜ do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję. 2. Ustanowienie zarządu
komisarycznego moŜe nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i
wezwaniu ich do niezwłocznego przedłoŜenia programu poprawy sytuacji gminy. 3.
Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, zgłoszony
za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 4. Komisarz
rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów gminy z dniem
powołania.
(...)
Art. 98a. 1. JeŜeli 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. 2. W
razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze.

