
 

Rozdział 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
 

1. Regulamin określa szczegółowy tryb pracy Rady Gminy i podejmowania uchwał, procedurę
powoływania i działalność organów wewnętrznych Rady Gminy wykonywania mandatu
przez radnych oraz współdziałania z Wójtem Gminy.  

2. Rada Gminy zwana dalej Radą jako organ Gminy Gdów działa na sesjach oraz za
pośrednictwem Przewodniczącego Rady, komisji stałych i doraźnych, a także zespołów
kontrolnych. 

 

Rozdział 2 
 

Sesje Rady 
 

§2 
 

1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych  
2. Sesja jest prawomocna gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa ustawowej liczby

radnych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.  
3. W sesji uczestniczą z głosem doradczym:  

1. Wójt Gminy i jego zastępca  
2. Sekretarz i skarbnik oraz inni pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Wójta do

referowania spraw i udzielania wyjaśnień.  
3. Zaproszeni przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji których dotyczą sprawy

stanowiące przedmiot obrad sesji. 

 

§3 
 

1. Sesje zwyczajne odbywają się zgodnie z uchwalonym na dany rok kalendarzowy planem,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2. Sesją zwyczajną jest również sesja pozaplanowa, zwołana przez Przewodniczącego Rady
z zachowaniem obowiązujących zasad i terminów powiadomienia radnych oraz 
doręczenia im materiałów sesyjnych. 

 

§4 
 

1. Sesją nadzwyczajną Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać na wniosek:  
1. Wójta Gminy  
2. Co najmniej ? ustawowej liczby członków Rady. 

2. Wniosek o zwołaniu sesji nadzwyczajnej składa się na piśmie, podając proponowany
przedmiot obrad sesji  

3. Przewodniczący Rady zwołuje sesję nadzwyczajną nie później niż w terminie 7 dni od daty



otrzymania wniosku.  
4. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji nadzwyczajnej dołącza się porządek obrad waz z 

projektami uchwał.  
5. Sesja nadzwyczajna obraduje wyłącznie w zakresie spraw dla których została zwołana. 

 

Planowanie i przygotowanie sesji  
 

§5 
 

1. Rada odbywa sesję na podstawie rocznych planów.  
2. Roczny plan sesji Rada uchwala najpóźniej na pierwszej sesji w danym roku

kalendarzowym. 

 

§6 
 
 
Projekt rocznego planu sesji przygotowuje Przewodniczący Rady, V-ceprzewodniczący i 
przedstawia do zatwierdzenia na sesji po zasięgnięciu opinii wszystkich komisji stałych Rady. 

§7 
 
 
Rada może dokonywać w trakcie roku zmian i uzupełnień rocznego planu stosownie do potrzeb
społecznych i gospodarczych Gminy. 

§8 
 
 
Roczny plan Rady stanowią podstawę opracowania planów pracy komisji stałych na cały rok. 

§9 
 

1. Sesję przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady.  
2. W toku przygotowania sesji Przewodniczący Rady zapewnia w szczególności:  

1. udział radnych, kierowników właściwych jednostek organizacyjnych Gminy i innych
osób w zależności od przedmiotu obrad sesji.  

2. terminowe dostarczanie materiałów sesyjnych, w tym projektów uchwał 
3. Przewodniczący Rady ustala porządek obrad sesji oraz liczbę i listę osób zaproszonych do

udziału w sesji.  
4. Przewodniczący Rady określa sposób podania do publicznej wiadomości informacji o

jawności sesji i przedmiocie obrad sesji. 

 

§10 
 

1. O zwołaniu sesji radni otrzymują zawiadomienia co najmniej na 7 dni przed terminem
obrad.  

2. Zawiadomienie podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności, V-ce 
Przewodniczący Rady.  



3. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce, godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad 
sesji.  

4. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał i niezbędne materiały, jeżeli nie zostały
radnym doręczone wcześniej.  

5. Materiały dotyczące planów gospodarczych i finansowych radni powinni otrzymać 14 dni
przed terminem sesji. 

 

§11 
 

1. Wszystkie materiały i projekty uchwał przedstawione przez Wójta Gminy
Przewodniczącemu Rady celem przygotowania sesji winny być zaparafowane przez
radcę prawnego lub właściwego kierownika referatu Urzędu Gminy.  

2. Projekty uchwał wychodzące od Komisji, lub grupy radnych mogą być włączone do
porządku obrad sesji po uprzednim przedstawieniu ich Wójtowi Gminy w celu
umożliwienia wypracowania przez Wójta właściwego stanowiska w tej sprawie.  

3. Ominięcie trybu określonego w ust. 2 dozwolone jest tylko w wyjątkowych okolicznościach,
które projektodawca winien szczegółowo umotywować wykazując, że w normalnym trybie
swojego działania nie mógł załatwić. W zawiadomieniach o sesji Przewodniczący Rady
umieszcza zagadnienia o których mowa w niniejszym ustępie, oddzielnie i obowiązany
jest przedstawić je Radzie pod dyskusję przed głosowaniem nad porządkiem obrad
Rady.  

4. W razie niedotrzymania terminów o których mowa w § 10 ustępie 1 i 5 bądź innych braków
formalnych określonych w niniejszym paragrafie Rada może podjąć uchwałę o
odroczeniu całej sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu całej
sesji może być zgłoszony tylko na początku sesji.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sesje Rady Gminy mogą obywać się w innych 
miejscowościach gminy Gdów. W tym przypadku koszty przyjazdu i pobytu ponoszą
radni.  

6. Zawiadomienia o sesjach wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał radni otrzymują za
potwierdzeniem odbioru najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji. W przypadku sesji 
zwołanej w trybie nadzwyczajnym termin ten wynosi 2 dni. 

 

Obradowanie na sesjach 
 

§12 
 

1. Obrady są jawne.  
2. Przewodniczący Rady zapewnia na sali obrad miejsca dla publiczności.  
3. Publiczność przysłuchuje się obradom. 

 

§13 
 

1. Jawność obrad sesji zostaje wyłączona, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy
stanowiące z mocy przepisów prawa tajemnicę państwową lub służbową.  

2. Rada może podjąć uchwałę o wyłączeniu jawności obrad z innych przyczyn, na wniosek co
najmniej ? liczby radnych, obecnych na sesji.  

3. Wyłączenie jawności powoduje, że do publicznej wiadomości podaje się tylko termin i
miejsce obrad, zaś podczas obrad mogą być obecne wyłącznie osoby wyznaczone przez



Przewodniczącego Rady na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§14 
 
 
Obradom sesji przewodniczy Przewodniczący Rady lub V-ce Przewodniczący, zwany dalej 
przewodniczącym obrad. 

§15 
 

1. Sesja trwa od otwarcia do zamknięcia obrad przez przewodniczącego obrad.  
2. Sesja może składać się z jednego lub kilku posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń w 

ramach jednej sesji ustala przewodniczący obrad, o czym zawiadamia ustnie na
posiedzeniu. 

 

§16 
 
 
Przewodniczący obrad otwiera sesję, wypowiadając formułę:
"Otwieram ... sesję Rady Gminy Gdów",
 
a zamyka wypowiadając słowa:
"Zamykam ... sesję Rady Gminy Gdów". 

§17 
 

1. Przed przystąpieniem do obrad, obowiązkiem przewodniczącego obrad jest stwierdzenie
liczby radnych uczestniczących w sesji, na podstawie listy obecności.  

2. W przypadku udziału w sesji mniej niż połowy ustawowej liczby radnych, przewodniczący 
obrad zamyka obrady i wyznacza nowy termin sesji.  

3. Powód przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych
opuścili obrady, co spowodowało brak quorum, odnotowuje się w protokole sesji. 

 

§18 
 

1. Po rozpoczęciu sesji i po stwierdzeniu prawomocności przez Przewodniczącego Rady
Qworum dla jej prawomocności, Rada może dokonać zmian w porządku obrad oraz
dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.  

2. Porządek obrad może być uzupełniony lub zmieniony na wniosek radnego lub Wójta 
Gminy. Jeżeli wniosek taki wiąże się z koniecznością podjęcia uchwały, wnioskodawca
zobowiązany jest do przedstawienia Radzie kompletu materiałów w tej sprawie łącznie z
projektem uchwały. W razie niespełnienia tego wymogu wniosek nie może być 
głosowany.  

3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów
swego ustawowego składu.  

4. W porządku obrad każdej sesji zwyczajnej powinno znajdować się:  
o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  
o przedłożenie sprawozdania z działalności Wójta Gminy między sesjami (pisemne



sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu z sesji)  
o przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy złożonego na poprzedniej sesji

(jeżeli żaden z radnych nie wniesie sprzeciwu Rada przyjmuje sprawozdanie z 
działalności Wójta Gminy bez głosowania)  

o interpelacje i wnioski radnych. 

 

§19 
 

1. Przewodniczący obrad zapewnia ład i powagę obrad sesji.  
2. Dla zapewnienia zgodnego z porządkiem obrad i sprawnego przebiegu sesji,

przewodniczący obrad może stosować środki porządkowe, a w szczególności  
1. zwrócić radnemu uwagę na niezgodną z przedmiotem obrad treść wystąpienia,  
2. czynić uwagi dotyczące czasu trwania wystąpień,  
3. przywołać radnego "do porządku" i "do rzeczy",  
4. w przypadku, gdy mimo poczynionej uwagi, radny uporczywie nie stosuje się do

zaleceń, po dwukrotnym przywołaniu "do rzeczy", przewodniczący obrad może
odebrać radnemu głos,  

5. jeżeli treść lub sposób albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad, bądź
uchybia powadze sesji, przewodniczący obrad może wykluczyć radnego z obrad.
Wykluczenie z obrad oznacza obowiązek opuszczenia sali obrad przez radnego
wykluczonego,  

6. radny wykluczony z sesji może zostać pozbawiony diety za udział w sesji, z której 
został wykluczony,  

7. głosowanie nad pozbawieniem radnego diety zarządza przewodniczący obrad
niezwłocznie po wykluczeniu radnego z sesji. 

3. Uprawnienia przewodniczącego obrad, o których mowa w ust. 2, pkt 1 do 5 mają 
zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w sesji, nie będących radnymi.  

4. Zastosowanie wobec radnego środków porządkowych musi być odnotowane w protokole
posiedzenia. 

 

§20 

1. Porządek obrad sesji powinien zawierać punkt "zapytania i interpelacje radnych".  
2. Każdy radny w tym punkcie porządku obrad ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień

we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Rady.  
3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski udzielają: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady,

przewodniczący poszczególnych komisji, albo wyznaczony pracownik Urzędu.  
4. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie powinno

być przesłane radnemu na piśmie, w terminie 21 dni od daty sesji lub otrzymania 
wniosku.  

5. Radny może żądać, aby odpowiedź na zapytanie lub wniosek była przedmiotem obrad
sesji. 

 

§21 
 
 
Po stwierdzeniu prawomocności, Rada może zmienić bezwzględną wieększością głosów porządek
obrad sesji.  

1. Przewodniczący obrad prowadzi obrady zgodnie porządkiem sesji.  



2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dla usprawnienia przebiegu sesji,
przewodniczący obrad może zmienić kolejność realizacji poszczególnych punktów
porządku obrad. 

 

§22 
 
 
 
Poszczególne tematy obrad sesji realizuje się w następujący sposób:  

1. wystąpienie sprawozdawcy lub wnioskodawcy projektu uchwały,  
2. pytania do sprawozdawcy (wnioskodawcy),  
3. dyskusja radnych,podjęcie uchwały. 

 

§23 
 

1. W trakcie obrad przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności:  
1. wnioskodawcy w celu zwięzłego uzasadnienia projektu uchwały,  
2. przedstawicielom komisji Rady, opiniujących projekt uchwały, a także Wójtowi

Gminy, gdy wnioskodawcą nie jest Wójt Gminy,  
3. przedstawicielom klubów radnych,  
4. radnym zgłaszającym się do dyskusji. 

2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością:  
1. Wójtowi Gminy, sekretarzowi lub skarbnikowi albo osobom przez nich wskazanym

w celu udzielenia wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania,  
2. zaproszonym gościom,  
3. dla zgłoszenia wypowiedzi "w sprawie" (§25) lub wniosku formalnego (§27),  
4. w innych uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie spotka się to ze sprzeciwem

któregoś z radnych - w razie sprzeciwu wymagane jest formalne głosowanie. 

 

§24 
 

1. Czas na uzasadnienie projektu uchwały przez wnioskodawców ograniczony jest do 5
minut.  

2. Czas pozostałych wystąpień w dyskusji ograniczony jest do 3 minut.  
3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może przedłużyć czas wypowiedzi. 
4. Liczba wystąpień jednej osoby w dyskusji dotyczącej jednego problemu ograniczona jest

do 3 razy.  
5. Za zgodą Rady przewodniczący obrad może udzielić dyskutantowi dodatkowego głosu.

Ograniczenie liczby wystąpień nie dotyczy zadawania pytań związanych z przedmiotem
dyskusji. 

 

§25 
 

1. Zgłoszenie prośby o głos "w sprawie" uprawnia do otrzymania głosu poza kolejnością.  



2. Dotyczy to jedynie przypadku, gdy chodzi o krótkie ustosunkowanie się do wypowiedzi
przedmówcy w dyskusji.  

3. Czas wypowiedzi "w sprawie" ograniczony jest do 1 minuty.  
4. Ilość głosów "w sprawie" do jednej wypowiedzi ogranicza się do trzech.  
5. Jednej osobie może być udzielony głos " w sprawie" nie więcej niż 3 razy w jednym

punkcie obrad. 

 

§26 
 

1. W trakcie dyskusji radni mogą zgłaszać wnioski, w tym wnioski formalne.  
2. Przewodniczący obrad udziela głosu w sprawie formalnej poza kolejnością. 

 

§27 
 

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:  
1. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie sesji,  
2. uchylenie jawności obrad,  
3. zamknięcie listy dyskutantów,  
4. przerwanie lub zamknięcie dyskusji,  
5. przejście do porządku dziennego,  
6. odesłanie sprawy będącej aktualnie przedmiotem obrad do wnioskodawcy,  
7. zmianę prowadzącego obrady,  
8. ograniczenie czasu przemówień i inne wnioski dotyczące trybu prowadzenia

dyskusji,  
9. stwierdzenie quorum,  
10. ponowne przeliczenie głosów,  
11. ustalenie trybu głosowania,  
12. zarządzenie przerwy. 

2. W razie powstania wątpliwości co do charakteru wniosku, rozstrzyga je przewodniczący
obrad. 

 

§28 
 
 
Rada rozstrzyga o wniosku formalnym zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym po 
wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku, ustalonego w drodze
kolejności zgłoszeń. 

§29 
 

1. Wszystkie wnioski poza formalnymi głosuje się po przeprowadzeniu nad nimi dyskusji,
chyba że Rada zdecyduje inaczej.  

2. Rada może na sesji wybrać komisję uchwał i wniosków, której zadaniem jest
odnotowywanie zgłaszanych w dyskusji wniosków i po przeanalizowaniu ich 
zaproponowanie ostatecznej wersji rozstrzygnięcia sprawy.  

3. Komisję wybiera się spośród radnych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 



 

§30 
 
 
W przypadku prób zakłócenia toku obrad, przewodniczący obrad ma prawo zarządzić wydalenie
zakłócających spokój lub opróżnienie sali obrad z publiczności. 

§31 
 

1. Warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego przebiegu sesji oraz ład i porządek przed
i po jej zakończeniu zapewnia Wójt Gminy.  

2. Obsługę obrad sesji i radnych zapewnia biuro Rady Gminy. 

 

Uchwały Rady 
 

§32 
 

1. Rada rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji, podejmując uchwały.  
2. Uchwały podejmuje się przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby radnych,

zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. 

 

§33 
 

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:  
1. Wójtowi Gminy  
2. Komisjom Rady oraz radnym 

2. Z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w określonych sprawach mogą
występować:  

1. Rady Sołeckie  
2. Organizacje polityczne, społeczne i zawodowe  
3. Organy administracji państwowej  
4. Podmioty gospodarcze  
5. Osoby fizyczne i prawne. 

3. Przygotowanie projektów uchwał należy do zadań Wójta Gminy. W przypadku uchwał
inicjowanych przez radnych lub komisję Rady, zadanie to może być powierzone Biuru
Rady i Wójtowi Gminy.  

4. Wniosek o podjęcie uchwały kieruje się do Przewodniczącego Rady.  
5. Przewodniczący Rady może uzależnić uwzględnienie wniosku od pozytywnej opinii

właściwej rzeczowo komisji Rady. 

 

§34 
 

1. Przedkładany projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:  
1. Część nagłówkową, zawierającą nazwę aktu, datę wydania, nazwę organu od

którego pochodzi i przedmiot unormowania,  
2. Podstawę prawną (przepis aktu normatywnego, zawierający upoważnienie do



podjęcia uchwały),  
3. Przepisy dotyczące przedmiotu uchwały, ujęte w paragrafy, ustępy i punkty w 

następującej kolejności:  
 przepisy ogólne (wspólne dla pozostałych postanowień uchwały,

wyjaśnienie pojęć użytych w uchwale),  
 przepisy szczegółowe (zawierające rozstrzygnięcia merytoryczne),  
 przepisy przejściowe i końcowe (wskazujące odpowiedzialnych za 

wykonanie uchwały, o wejście w życie uchwały, o uchyleniu dotychczas
obowiązujących przepisów, o sposobie ogłoszenia uchwały i inne),  

 w prawym górnym rogu nad tytułem oznaczenie "projekt" 
2. Uchwała powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, zwięzły i logiczny oraz 

poprawny pod względem językowym.  
3. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie podpisane przez wnioskodawcę, opinię

radcy prawnego Urzędu Gminy, a w przypadkach, gdy podjęcie uchwały wywołuje skutki
finansowe, także opinię skarbnika gminy.  

4. Projekty uchwał przedkłada się Radzie nie później niż 10 dni przed planowanym terminem
obrad sesji, w ilości egzemplarzy uzgodnionej z Przewodniczącym Rady, za
pośrednictwem Biura Rady. 

 

§35 
 

1. Wszystkie uchwały wnoszone na sesje winny być zaopiniowane przez merytorycznie
właściwe komisje.  

2. Uchwały nie wnoszone przez Wójta Gminy winny być przez niego zaopiniowane.  
3. Jeżeli opinie, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają propozycje poprawek do uchwały, 

poprawki te powinny być dostarczone Przewodniczącemu Rady na piśmie przed
rozpoczęciem obrad.  

4. Opinia komisji i Wójta Gminy może mieć formę odrębnego projektu uchwały.
 
W takim przypadku w odpowiednim punkcie porządku obrad rozpatrywane są równolegle
obydwa projekty uchwały.  

5. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą uchwał, które za zgodą Rady są wnoszone na sesji
bieżącej.  

6. Każda komisja ma prawo do wyrażania opinii dotyczącej uchwał wnoszonych na sesję. 

 

§36 
 

1. Rada może w wyniku głosowania:  
1. Przyjąć uchwałę (z ewentualnymi poprawkami),  
2. Odrzucić projekt uchwały,  
3. Odesłać projekt do ponownej dyskusji w komisjach,  
4. Odesłać projekt do przepracowania,  
5. Przesunąć rozpatrywanie projektu uchwały na inny termin. 

2. Odsyłając projekt uchwały do przepracowania Rada może wskazać kierunek jej zmian. 

 

§37 
 
 
Radny może zgłosić zdanie odrębne od treści uchwały z ewentualnym uzasadnieniem, co zostaje



odnotowane w protokole z sesji. 

§38 
 

1. Uchylenie lub zmiana uchwał podjętych w czasie sesji może nastąpić wyłącznie w drodze
reasumpcji.  

2. Wniosek o reasumpcję uchwały rozstrzyga się w głosowaniu jawnym po przeprowadzeniu
nad nim dyskusji.  

3. Reasumpcja uchwały oznacza, że poprzedni wynik głosowania uważa się za niebyły i 
wznawia się dyskusję nad projektem uchwały. 

 

§39 
 

1. Uchwały zaopatruje się numerem sesji, numerem uchwały według kolejności i wskazaniem
roku.  

2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.  
3. Oryginały uchwał przechowuje się wraz z protokołem sesji w Biurze Rady. 

 

§40 
 

1. W trybie przewidzianym dla uchwał Rada może podejmować:  
1. Postanowienia proceduralne  
2. Oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,  
3. Deklaracje - zawierające zobowiązania do określonego postępowania,  
4. Apele - zawierające prawnie niewiążące wezwanie do określonego zachowanie

się, podjęcia inicjatywy lub zadania. 
2. Do postanowień oświadczeń deklaracji i apeli nie ma zastosowania przewidziany w

regulaminie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej. 

 

§41 
 
 
W sprawach organizacyjnych Rady i sesji, w szczególności: stwierdzenia prawomocności,
porządku obrad sesji, wniosków formalnych i proceduralnych, zatwierdzenia protokołu z
poprzedniej sesji, powołania komisji skrutacyjnej, powołania komisji uchwał i wniosków; nie
sporządza się uchwały w trybie ustalonym w paragrafach poprzedzających a tylko stosowany zapis
protokólarny zawierający wynik głosowania. 

Głosowanie na sesjach 
 

§42 
 

1. Po zamknięciu dyskusji Rada przystępuje do głosowania.  
2. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla głoszenia wniosku formalnego dotyczącego

trybu głosowania lub zadania pytania wyjaśniającego głosowany wniosek i to przed



wezwaniem radnych do głosowania. 

 

§43 
 
 
W głosowaniu biorą udział tylko radni. 

§44 
 

1. Ważność uchwał może być uzależniona od zwykłej lub bezwzględnej większości głosów.  
2. Przez zwykłą większość rozumie się największą liczbę głosów ważnych.  
3. Przez bezwzględną większość rozumie się największą liczbę ważnie oddanych głosów,

większą niż połowa ogólnej liczby głosów ważnych.  
4. Przewodniczący obrad odpowiada za policzenie wszystkich głosów podczas głosowania

(za, przeciw, wstrzymujących się od głosowania). 

 

§45 
 

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.  
2. W głosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy kart do głosowania, opatrzonych pieczęcią

podłużną o następującej treści: "Rada Gminy w Gdowie".  
3. W głosowaniu jawnym za głosy ważne uznaje się te, które oddane zostały "za", "przeciw"

oraz "wstrzymujące się".  
4. W głosowaniu tajnym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób każdorazowo

ustalony przez Radę.  
5. Głosowanie imienne odbywa się w przypadkach przewidzianych w ustawie lub na pisemny 

wniosek złożony na ręce Przewodniczącego przez co najmniej 1/3 radnych obecnych na
posiedzeniu.  

6. Przewodniczący obrad odczytuje z listy obecności nazwiska radnych, którzy wstają i
głosują wypowiadając "jestem za", jestem przeciw" lub "wstrzymuję się". 

 
Sposób głosowania każdego radnego odnotowuje się w protokole. 

§46 
 

1. Każdy z dwóch wniosków przeciwstawnych poddaje się głosowaniu wyłącznie "za".  
2. Za przyjęty uważa się ten wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów popierających go. 

 

§47 
 
 
Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna powołana spośród radnych, w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, która wybiera ze swego grona jej
Przewodniczącego. 

§48 
 



1. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad bezzwłocznie, co odnotowuje
się w protokole sesji.  

2. W przypadku głosowania tajnego, wyniki stwierdza komisja skrutacyjna w swoim protokole,
który załącza się do protokołu sesji. 

 

§49 
 
 
Wyniki głosowania na kandydatów są ostateczne. 

§50 
 

1. Porządek głosowania projektów uchwał na sesji jest następujący:  
1. głosowanie poprawek - wniosków przedstawionych przewodniczącemu obrad

sformułowanych na piśmie na jego prośbę do poszczególnych punktów
przedstawionych prowadzącemu obrady, sformułowanych na piśmie na jego
wniosek,  

2. głosowanie projektu uchwał w całości. 
2. Rada może odroczyć głosowanie nad całością projektu uchwały do czasu stwierdzenia jej

zgodności z prawem. 

 
 

Interpelacje i zapytania 
 

§ 51 
 

1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.  
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.  
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej

Przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.  
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady,

Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi  
5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni- na ręce 

Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udzielają 
właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta.  

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, radny interpelujący może zwrócić się do
Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi  

7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na
nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad. 

 

§ 52. 
 

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym.  

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie
sesji Rady. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela 



odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 51 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

 

Dokumentacja sesji 
 

§53 
 

1. W każdej sesji Rady sporządza się odrębny protokół, który stanowi urzędowe
potwierdzenie przebiegu obrad.  

2. Do protokołu załącza się teksty podjętych uchwał oraz inne materiały związane z
przedmiotem obrad, a także listy obecności na sesji.  

3. Radni mają prawo wglądu do protokołu w każdym czasie.  
4. Na następnej sesji radni mogą zgłaszać uwagi i poprawki do protokołu.  
5. Protokół z obrad sesji wymaga zatwierdzenia na kolejnej sesji.  
6. Odpis protokołu przesyła się w ciągu 7 dni do Wójta Gminy, który sporządza wyciągi i 

przekazuje właściwym jednostkom organizacyjnym. 

 

§54 
 
 
Protokół z sesji Rady powinien zawierać:  

1. numer, datę i miejsce sesji oraz numery uchwał,  
2. stwierdzenie prawomocności sesji,  
3. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,  
4. zatwierdzony porządek obrad,  
5. przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych

wniosków,  
6. czas trwania posiedzeń,  
7. podpisy Przewodniczącego Rady i protokolanta. 

 

§55 
 
 
Protokoły z obrad sesji numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi 
roku, w którym się odbyła. Obowiązuje numeracja ciągła od początku do końca każdej kadencji
Rady. 

§56 
 
 
Przewodniczący obrad może zarządzić sporządzenie odrębnych protokołów z każdego
posiedzenia tej samej sesji, w szczególności gdy oddziela je większy odstęp czasu. 

§57 
 

1. Protokoły z obrad przechowuje się w Biurze Rady.  
2. Każdy mieszkaniec gminy Gdów ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i

odpisów w Biurze Rady.  
3. Kopie podjętych uchwał podaje się do publicznej wiadomości przez ich wywieszenie na 



tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu i tablicach ogłoszeń sołectw. 

 

Rozdział 3 
 

Tryb powoływania oraz działania organów Rady 
 

Przewodniczący Rady 
 

§58 
 

1. Na pierwszej po wyborach sesji Rady, po złożeniu ślubowania, Rada wybiera spośród
radnych Przewodniczącego Rady oraz V-ce Przewodniczących Rady Gminy.  

2. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu rady, z nieograniczonej liczby kandydatów,
zgłoszonych przez radnych.  

3. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody kandydata.  
4. Kandydaci muszą być obecni podczas wyborów.  
5. Głosowanie na poszczególne funkcje przeprowadza się na odrębnych kartach do 

głosowania. 
 
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał w pierwszym głosowaniu wymaganej większości
głosów, głosowanie powtarza się z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.  

6. Jeżeli ponowne głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wybory powtarza się.
 
W wyborach powtórzonych mogą brać udział osoby kandydujące w pierwszych
wyborach. 

 

§59 
 

1. W czasie trwania kadencji, zmiana Przewodniczącego Rady lub V-ce Przewodniczących 
Rady może nastąpić przez odwołanie na skutek niewykonywania bądź niewłaściwego
wykonywania obowiązków albo rezygnacji zainteresowanego.  

2. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić komisje stałe Rady albo radni w liczbie co
najmniej ? ustawowego składu Rady.  

3. Odwołanie następuje w trybie właściwym dla wyboru. 

 

§60 
 
 
Do zadań Przewodniczącego Rady należy:  

1. Inicjowanie i organizowanie sesji Rady, a w szczególności:  
1. przygotowanie projektu planu pracy Rady,  
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przedstawienie Radzie wniosków

w sprawie inicjatywy uchwałodawczej zgłoszonych przez inne uprawnione
organy,  

3. popularyzowanie wyników działania Rady, komisji i radnych. 
2. Koordynowanie działalności komisji Rady, a w szczególności:  



1. udzielanie pomocy w wykonywaniu ich zadań,  
2. zapewnienie powiązania planów pracy komisji z planem rocznym Rady,  
3. nadzór nad realizacją wniosków komisji i wykorzystanie ich opinii. 

3. Organizowanie w imieniu Rady nadzoru nad działalnością Rad Sołeckich.  
4. Zapewnienie ochrony praw radnego.  
5. Udzielenie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu, w szczególności zapewnienie

warunków do:  
1. systematycznego udziału w spotkaniach z wyborcami, składanie informacji i 

zasięgania ich opinii,  
2. pełnienie dyżurów dla przyjmowania mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,  
3. kontaktów z instytucjami i urzędami. 

6. Okresowe rozpatrywanie i ocena prawidłowości i terminowości realizacji wniosków
radnych.  

7. Do Przewodniczącego Rady należy także:  
1. przewodniczenie sesjom Rady, opracowanie porządku obrad sesji Rady i

sprawowanie policji sesyjnej,  
2. podpisywanie uchwał Rady,  
3. reprezentowanie Rady na zewnątrz,  
4. wykonywanie bieżących czynności związanych z działalnością Rady i radnych,  
5. nadzór merytoryczny nad pracą Biura Rady. 

 

§61 
 
 
Przewodniczący Rady może powierzyć wykonywanie niektórych zadań V-ce Przewodniczącemu 
Rady. 

Komisje stałe 
 

§62 
 

1. Komisje działają w składach osobowych, nie większych niż 7 osób, powołanych przez
Radę.  

2. Posiedzenia komisji są jawne. Ograniczenie jawności posiedzenia komisji może wynikać
wyłącznie z ustaw. 

 

§63 
 

1. Do zadań komisji stałych należy w szczególności:  
1. opracowywanie polityki gminy w zakresie kompetencji komisji,  
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,  
3. opiniowanie projektów uchwał Rady,  
4. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta

Gminy, Przewodniczącego Rady oraz radnych,  
5. kontrola wykonania uchwał Rady. 

2. O właściwości komisji w konkretnej sprawie decyduje komisja, chyba że właściwość komisji
wynika z przepisów gminnych lub powszechnie obowiązujących. W przypadku sporu
kompetencyjnego o właściwość komisji rozstrzyga Rada. 

 



§64 
 
 
Rada powołuje komisje i wybiera przewodniczących poszczególnych komisji w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. 

§65 
 

1. Komisje działają kolegialnie pod przewodnictwem przewodniczącego komisji.  
2. Komisje wybierają v-ce przewodniczącego i sekretarza komisji w trybie ustalonym przez

komisję.  
3. Posiedzenie komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnej liczby

członków komisji. 

 

§66 
 

1. Przewodniczący komisji z udziałem Przewodniczącego Rady i V-ce Przewodniczących 
organizuje jej pracę, zwołuje posiedzenia i ustala ich porządek oraz listę osób
zaproszonych do udziału w posiedzeniu komisji.</LI 

2. Na wniosek Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy lub co najmniej 3 radnych składu
komisji, jej przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji w ciągu 5 dni
od złożenia wniosku.  

3. O zwołaniu komisji radni otrzymują zawiadomienie co najmniej na 3 dni przed jej
posiedzeniem.  

4. Przewodniczący może zasięgać opinii i korzystać z pomocy ekspertów spoza komisji. 

 

§67 
 

1. Przewodniczący komisji może zaprosić do udziału w posiedzeniu sekretarza Gminy,
skarbnika Gminy, kierowników referatów, właściwych ze względu na przedmiot działania
komisji.  

2. Jeżeli jest to niezbędne, przewodniczący może zaprosić na posiedzenie komisji Wójta 
Gminy. 

 

§66 
 
 
Komisje pracują w oparciu o roczne plany pracy, opracowane na podstawie rocznego planu Rady
oraz własnej koncepcji działania, gwarantujące wykonywanie zadań Rady w zakresie należącym
do przedmiotu działania komisji. 

§67 
 

1. Formą działania komisji są wnioski lub opinie, które kieruje się bezpośrednio do adresatów,
powiadamiając o tym Przewodniczącego Rady.  

2. Wnioski i opinie podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  
3. Adresaci obowiązani są ustosunkować się do wniosków lub opinii, najpóźniej w ciągu 14 



dni od ich otrzymania, a w razie zajęcia odmiennego stanowiska, przedstawić je wraz z
uzasadnieniem.  

4. Komisja okresowo ocenia sposób realizacji wniosków oraz wykorzystanie (uwzględnienie)
opinii.  

5. Biuro Rady prowadzi rejestr wniosków i opinii oraz dba o terminowe wyegzekwowanie
odpowiedzi na nie.  

6. Rejestr opinii i wniosków prowadzi się według wzoru ustalonego przez Przewodniczącego
Rady. 

 

§68 
 

1. W sprawach należących do właściwości dwóch lub więcej komisji, komisje te współdziałają
ze sobą. W szczególności odbywają wspólne posiedzenia i kontrole, podejmują wspólne
opinie i wnioski.  

2. Postanowienia ust.1 dotyczą także współdziałania z komisjami innych Rad Gmin, w 
szczególności w zakresie realizowanych zadań wspólnych. 

 

§69 
 
 
Komisje i ich członkowie w swej działalności oraz przy formułowaniu opinii i wniosków kierują się
własną oceną spraw. 

§70 
 
 
Komisje podlegają Radzie, realizują jej wytyczne, przedkładają swoje plany pracy oraz 
sprawozdania z działalności. 

§71 
 

1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół zawierający:  
1. numer, datę oraz numery wniosków i opinii,  
2. stwierdzenie prawomocności posiedzeń,  
3. zatwierdzony porządek obrad,  
4. wyszczególnienie osób referujących temat i uczestniczących w dyskusji,  
5. treść wniosku lub opinii,  
6. czas trwania posiedzenia,  
7. podpis przewodniczącego komisji. 

2. Protokoły numeruje się kolejno cyframi arabskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi roku
kalendarzowego.  

3. Dokumentację pracy komisji prowadzi i przechowuje Biuro Rady. 

 

§72 
 

1. Radny ma obowiązek czynnie uczestniczyć w pracach komisji, której jest członkiem.  
2. Radny może być odwołany ze składu komisji na jej wniosek w przypadku nie

wywiązywania się ze swoich obowiązków w pracach komisji.  



3. Nieobecność (także usprawiedliwiona) członka komisji w ponad 50% posiedzeń komisji
skutkuje postawieniem wniosku o odwołanie go ze składu komisji. Wniosek taki można 
postawić po upływie 3 miesięcy od daty powołania go do składu komisji. 

 

§73 
 
 
Członek komisji może zrezygnować z członkostwa w komisji. Złożenie rezygnacji w formie
pisemnej staje się skuteczne z chwilą przedłożenia Radzie. 

§74 
 
 
Wystąpienia komisji na zewnątrz odbywają się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. 

§75 
 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy
regulaminu dotyczące obradowania na sesjach. 

Komisje doraźne 
 

§76 
 

1. Postanowienia regulaminu o komisjach stałych Rady stosuje się odpowiednio do komisji
doraźnych.  

2. Zakres działania komisji doraźnych określa uchwała Rady o ich powołaniu. 

 

Rozdział 4 
 

Radni 
 

§77 
 

1. Radni obowiązani są systematycznie uczestniczyć w pracach Rady, w szczególności brać
aktywny udział w sesjach, posiedzeniach komisji, uczestniczyć w kontrolach.  

2. Aktywność radnych może polegać w szczególności na zasięganiu opinii w sprawach
rozstrzyganych przez organy Rady, udziale w przygotowaniu materiałów i projektów
uchwał, formułowaniu własnych opinii i wniosków, występowaniu z interwencjami w
sprawach mieszkańców gminy. 

 

§78 
 

1. Radni powinni wypełniać zadania wynikające z mandatu w sposób zdyscyplinowany i
sumienny.  

2. W przypadku niemożności udziału w sesji lub posiedzeniu, radni usprawiedliwiają



nieobecność. 

 

§79 
 

1. Z radnymi, którzy nie wypełniają obowiązków wynikających z mandatu, Przewodniczący 
Rady przeprowadza rozmowę.  

2. Jeżeli radny mimo przeprowadzonej rozmowy nadal uchyla się od sprawowania
obowiązków, Przewodniczący Rady może wystąpić do Rady o rozpatrzenie sprawy na
sesji.  

3. W wyniku rozpatrzenia sprawy, Rada może "zwrócić radnemu uwagę". 

 

§80 
 

1. Radni utrzymują systematyczną i stałą więź z wyborcami oraz współpracują z Radą
Sołecką.  

2. Radni współpracują z organizacjami społecznymi, samorządami pracowniczymi i
związkami zawodowymi, w szczególności we własnym miejscu pracy oraz w jednostkach 
organizacyjnych gminy. 

 

§81 
 

1. Do obowiązków radnego należy odbywanie spotkań z wyborcami dla poinformowania o
pracy Rady oraz swoim w niej udziale.  

2. Postulaty wyborców, poparte przez większość uczestników spotkania, radny obowiązany
jest przedstawić Radzie lub komisji dla ustalenia ich zasadności możliwości realizacji.  

3. O dalszych działaniach związanych z realizacją postulatów wyborcy powinni być
powiadomieni w taki sposób, aby informacja mogła do nich dotrzeć.  

4. Rejestr wniosków zgłaszanych na spotkaniach z wyborcami prowadzi Biuro Rady, według 
wzoru ustalonego przez Przewodniczącego Rady. 

 

§82 
 
 
Radny powinien w określonym wcześniej i podanym do publicznej wiadomości miejscu i czasie
przyjmować wnioski, uwagi i skargi mieszkańców. 

§83 
 

1. Radny ma prawo zgłaszania wniosków w sprawach należących do właściwości Rady.  
2. Wniosek może być zgłoszony w każdym czasie ustnie lub pisemnie.  
3. Adresat wniosku obowiązany jest udzielić radnemu odpowiedzi na wniosek nie później niż

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania; w przypadku, gdy adresat nie podziela wniosku,
odpowiedź wymaga uzasadnienia.  



4. Radny może żądać rozpatrzenia odpowiedzi na wniosek przez Radę na sesji. 

 

§84 
 
 
Radni mogą podejmować inne formy kontaktów z wyborcami. 

§85 
 
 
Radny korzysta z ochrony prawnej, przewidzianej w przepisach dla funkcjonariuszy publicznych. 

§86 
 

1. Szczególnej ochronie podlega stosunek pracy radnego.  
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady.  
3. Rada może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą 

rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego
mandatu. 

 

§87 
 

1. Radni są zobowiązani składać na ręce Przewodniczącego Rady oświadczenie majątkowe
zgodnie z obowiązującymi.  

o Przewodniczący Rady składa oświadczenie majątkowe Wojewodzie 
Małopolskiemu. 

2. Radni składają pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Kolejno oświadczenia radni składają co roku do dnia 30 kwietnia oraz na dwa miesiące
przed zakończeniem kadencji.. 

 


