
REGULAMIN  RADY  GMINY  W  PRZYROWIE

§ 1
Regulamin  określa  tryb  pracy  Rady  Gminy  w  Przyrowie,  a  w  szczególności  tryb
obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.

§ 2
Rada Gminy zwana dalej “radą” jest organem uchwałodawczym i kontrolnym w gminie, z
wyjątkiem spraw, o których decyduje referendum.

§ 3
Obowiązki i uprawnienia rady, a także sprawy należące do właściwości rady w zakresie
działania gminy określa ustawa.

§ 4
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż określone to zostało w
ustawie.

§ 5
1. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na siedem dni przed ustalonym terminem

wysyłając zawiadomienie zawierające dane o miejscu i  czasie rozpoczęcia sesji, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach na dzień przed sesją.

2. Radni  wraz  z  zawiadomieniami  o  sesji  otrzymują  niezbędne  materiały  dotyczące
porządku obrad.

3. Materiały na sesję i zawiadomienie o sesji poświęconej uchwaleniu budżetu względnie
rozpatrzeniu sprawozdań z działalności gminy i udzieleniu absolutorium z tego tytułu
wójtowi przesyła się radnym co najmniej na dziesięć dni przed sesją.

4. W razie nie zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 3 rada może usunąć dany
punkt z porządku obrad lub podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i  wyznaczyć jej nowy
termin. Wniosek o podjęciu uchwały o odroczeniu sesji może być zgłoszony tylko na
początku obrad.

§ 6
1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek radnych

rada może postanowić o przerwaniu sesji i podjęciu jej w nowym, wyznaczonym przez
radę  terminie.  Może  to  nastąpić  w  przypadku  niemożności  rozpatrzenia  całego
porządku obrad na jednym posiedzeniu, uzasadnionym rozszerzeniem porządku obrad,
konieczności dostarczenia dodatkowych materiałów, dużej ilości zabierających głos lub
wystąpienia innych nieprzewidzianych przeszkód.

2. Przewodniczący przerywa sesję w przypadku stwierdzenia braku wymaganego quorum
wyznaczając nowy termin jej podjęcia.  Fakt przerwania sesji oraz nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opuścili sesję odnotowuje się w protokole sesji.

§ 7
1.Sesje mają charakter  publiczny,  w związku z czym przewodniczący rady podaje do

publicznej  wiadomości  mieszkańcom  informację  o  terminie,  miejscu  i  przedmiocie
obrad.  Informację podaje się  do  wiadomości  co najmniej na trzy dni  przed sesją,  z
wyjątkiem

    sesji zwoływanych niezwłocznie.
2. Otwartość sesji oznacza, iż podczas sesji może być obecna publiczność.



§ 8
Sesję  zwołuje  i  prowadzi  przewodniczący  rady,  a  w razie  jego  nieobecności  lub  gdy
zachodzi potrzeba zastąpienia go, jeden z wiceprzewodniczących.

§ 9
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego słów “Otwieram

sesję rady gminy”.
2. Na  podstawie  listy  obecności,  po  otwarciu  sesji  przewodniczący  stwierdza

prawomocność sesji,a w przypadku braku quorum przerywa sesję wyznaczając termin
wznowienia obrad .

     W protokole odnotowuje się przyczynę uniemożliwiającą odbycie sesji.
3. Zmiany zaproponowanego porządku obrad sesji dokonywane są zgodnie z przepisami
    ustawy.
4. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić każdy radny,

wójt, komisje rady. Wniosek taki musi być uzasadniony.

§ 10
1. Przewodniczący  prowadzi  sesję  według  przyjętego  porządku  obrad,  przy  czym  w

uzasadnionych  przypadkach  może  dokonywać  zmian  w  kolejności  realizacji
poszczególnych jego punktów.

2. Przewodniczący  udziela  głosu  według  kolejności  zgłoszeń,  a  w  uzasadnionych
przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

3. W  ciągu całej sesji  przewodniczący udziela  głosu w sprawie zgłaszania wniosków o
charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności następujące
sprawy:
1) stwierdzenie quorum,
2) zakończenie dyskusji,
3) zamknięcie listy mówców,
4) ograniczenia czasu wystąpień zabierających głos,
5) przeliczenia głosów.

4. Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie, a rada decyduje zwykłą większością
głosów.

§ 11
1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku sesji, w

tym  zwłaszcza  w  odniesieniu  do  wystąpień  radnych  oraz  osób  spoza  rady
(publiczności).

2. Jeżeli  treść  lub  sposób  wystąpienia  albo  zachowania  radnego  w oczywisty  sposób
zakłócają porządek obrad sesji bądź uchybiają jej powadze przewodniczący “przywołuje
radnego do porządku” a gdy to nie odniesie skutku może odebrać mu głos. Fakt ten
odnotowuje się w protokole.

§ 12
1. Przewodniczący  może  udzielić  głosu  osobom  spośród  publiczności  po  uprzednim

zgłoszeniu się ich do zabrania głosu i określeniu przedmiotu wypowiedzi.
2. Przewodniczący może stosować postanowienia § 11 ust. 2 w stosunku do osób spoza

rady,  które  swoim zachowaniem  lub  wystąpieniem    zakłócają  porządek  sesji  lub
naruszają jej powagę, a gdy to nie odniesie skutku może nakazać opuszczenie sali.

§ 13
Warunki niezbędne dla prawidłowej pracy rady na sesjach dotyczące zwłaszcza miejsca
oraz  bezpieczeństwa  radnych  i  innych  uczestników  sesji,  a  także  porządku  po  jej



zakończeniu mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla tego miejsca.

§ 14
1. Z  każdej  sesji  sporządza  się  protokół  stanowiący  urzędowy  zapis  jej  przebiegu  i

podejmowanych rozstrzygnięć, który powinien zawierać :
1) numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) nazwiska nieobecnych radnych (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych),
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5) porządek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji, numery i treść podjętych uchwał
    oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
7) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, osób zaproszonych, podjęte uchwały
i inne materiały będące przedmiotem sesji.

3. Protokół wykłada się do wglądu w biurze rady oraz na każdej następnej sesji.  Radni
mogą zgłaszać poprawki do protokołu.

4. Protokół przyjmuje rada w drodze głosowania na następnej sesji.
5. Wyciągi  z  protokołu  i  zarządzeń  wójta  przekazuje  się  zainteresowanym jednostkom

organizacyjnym, w sprawach ich dotyczących.
6. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu z sesji.

§ 15
1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje co najmniej Ľ ustawowego składu rady i wójtowi.
3. Projekty uchwał zgłaszane przez wójta analizowane są przez właściwe merytorycznie

komisje rady.
4. Projekty uchwał zgłaszane przez grupę  radnych  kierowane są celem zaopiniowania

zarówno do wójta jak i do właściwej merytorycznie komisji rady oraz radcy prawnego.
5. Uchwały  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów,  chyba,  że  inny  tryb

podejmowania uchwał przewidują przepisy szczególne.

§ 16
1. Komisjom, wójtowi oraz każdemu radnemu przysługuje prawo zgłaszania poprawek do

projektów uchwał.
2. O uwzględnieniu poprawki rada decyduje w głosowaniu przed podjęciem uchwały.

§ 17
1. Uchwała rady powinna zawierać :

1) numer uchwały (cyframi rzymskimi) oraz dwie ostatnie cyfry roku,
2) wskazanie pełnej nazwy rady,
3) datę uchwały,
4) tytuł uchwały,
5) określenie podstawy prawnej,
6) określenie przedmiotu uchwały,
7) określenie organu samorządowego obowiązanego do wykonania uchwały,
8) przepisy przejściowe i końcowe,
9) termin wejścia w życie uchwały,
10) podpis przewodniczącego rady.

2. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.
3. Wójt przekazuje uchwały do organu nadzoru, a uchwały budżetowe do regionalnej izby

obrachunkowej w terminie określonym w ustawie.



§ 18
Przewodniczący  obowiązany  jest  do  informowania  mieszkańców  gminy  o  uchwałach
podejmowanych na sesjach przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

§ 19
1. Za zwykłą większość głosów uważa się liczbę głosów “za” przeważającą co najmniej o

jeden liczbę głosów “przeciw”. 
2. Bezwzględną  większością  głosów jest  liczba  oddanych  głosów  “za”  przekraczającą

połowę obecnych na sali radnych.

§ 20
1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący lub wiceprzewodniczący prowadzący

sesję.
3. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te,

które oddano każdorazowo w sposób i na kartkach ustalonych dla danego głosowania.
4. Głosowanie  tajne  przeprowadza  powołana  na  sesji  spośród  radnych  komisja

skrutacyjna.

§ 21
W  przypadku   zrzeczenia  się  mandatu  przez  radnego  rada  stwierdza  o  wygaśnięciu
mandatu.

§ 22
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań rada może powołać stałe komisje.
2. Do zadań komisji rady należy wykonywanie czynności opiniodawczych i doradczych, a

w szczególności :
1) opiniowanie projektów uchwał,
2) rozpatrywanie problemów związanych z wprowadzeniem w życie i wykonaniem
    uchwał rady,
3) przedstawianie propozycji merytorycznych dotyczących strategii działania rady.

3. Komisje działają na posiedzeniach.
4. Przewodniczących  komisji  wybierają  członkowie  komisji,  a  zatwierdza  uchwałą  rada

gminy.
Komisje mogą spośród swego grona dokonać wyboru wiceprzewodniczącego.

5. Posiedzenie  jest  prawomocne gdy uczestniczy  w nim co najmniej zwykła większość
składu.

6. Posiedzeniom  przewodniczy  przewodniczący  komisji,  a  w  razie  jego  nieobecności
wiceprzewodniczący.

7. Komisje  rady  kierują  wnioski  i  opinie  do  adresatów  za  pośrednictwem
przewodniczącego rady.

8. Wnioski i opinie zgłaszane przez komisje wójtowi w przypadku zajęcia przez adresatów
odmiennego stanowiska wymagają wyczerpującego uzasadnienia na najbliższej sesji.

9. Komisje działają w oparciu o opracowany przez siebie program, który przedkładają do
wiadomości przewodniczącemu rady i wójtowi.

10.Składy osobowe komisji są określone odrębnymi uchwałami.
11.W czasie trwania kadencji rad może na wniosek radnych powołać nowe komisje stałe,

dokonywać  podziału  komisji  istniejących  oraz  może  dokonywać  zmian  w  składach
osobowych komisji.

12.Rada może w razie potrzeby powoływać komisje doraźne określając w uchwale o jej



powołaniu zakres działania.
13.Komisje podlegają radzie, przedkładają jej okresowe plany pracy oraz sprawozdania ze

swej działalności.

§  23
1. Postulaty  wyborców  poparte  przez  większość  uczestników  spotkania  powinny  być

przez radnego przedstawione organom samorządowym celem ustalenia ich zasadności
i możliwości realizacji. 

2. Na sesjach i w okresie między sesjami radny ma prawo do zgłaszania pisemnie lub
ustnie interpelacji do wójta dotyczących spraw lub problemów związanych z realizacją
zadań rady i wójta gminy.

3. Wójt obowiązany jest udzielić  radnemu odpowiedzi  na interpelację nie później niż w
ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 24
Radnemu za  udział  w sesjach  i  posiedzeniach  komisji  przysługują  diety  w wysokości
określonej odrębną uchwałą rady.

§ 25
W  sprawach nie  uregulowanych  niniejszym regulaminem mają zastosowanie  właściwe
przepisy.

§ 26
Zmiana regulaminu wymaga podjęcia stosownej uchwały przez radę gminy.


