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Rady Gminy Pawłowice  
z dnia 24 stycznia 2003 r. 

 
Regulamin 

Rady Gminy Pawłowice 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin Rady Gminy Pawłowice wydany został na podstawie Statutu Gminy Pawłowice oraz 

ustawy o samorządzie gminnym. Regulamin określa tryb działania Rady, sposób obradowania na 
sesjach i podejmowania uchwał. 

2. Rada Gminy działa na sesjach a ponadto przy pomocy swoich Komisji. 
3. Komisje Rady działają pod kontrolą Rady Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania 

ze swej działalności. 
4. Obsługę Rady Gminy sprawuje biuro Rady Gminy. Biuro Rady Gminy pozostaje w strukturze 

organizacyjnej Urzędu Gminy, lecz podlega Przewodniczącemu Rady. 
 

Rozdział II 
Sesje Rady Gminy 

 
1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby , nie 

rzadziej jednak niż 1 x na kwartał. 
2. Proponowany porządek obrad i termin posiedzenia ustala Przewodniczący, który powiadamia 

radnych o sesji w terminie 7 - dniowym przed jej rozpoczęciem. 
3. Rada Gminy rozstrzyga w drodze uchwał i rozpatruje wszystkie sprawy należące do jej wyłącznej 

kompetencji , określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach. 
4. Rada gminy może podejmować w trybie przewidzianym dla uchwał: rezolucje, deklaracje, apele 

i oświadczenia. 
5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi i Komisjom. 
6. Projekty uchwał mogą być wnoszone również przez radnych w liczbie co najmniej 7 radnych 

podpisujących projekt - na ręce Przewodniczącego Rady, który kieruje je do właściwej Komisji 
Rady. 

7. Do projektu uchwały winno być załączone uzasadnienie projektu, które ma zawierać potrzebę i cel 
uchwały oraz ewentualną opinię z przeprowadzonej konsultacji społecznej tego projektu. 

8. Sesje Rady Gminy otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady Gminy a w przypadku jego 
nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

9. Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad 
najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni 
przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. 

10. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady. 

11. Wnioski nie przyjęte do porządku obrad mogą być przedstawione i rozpatrzone w punkcie „Wolne 
głosy i wnioski" lub wprowadzone do porządku następnej sesji. 

12. Sesje Rady Gminy są jawne. Ograniczenie jawności może wynikać tylko z ustaw. 
13. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, których listę prowadzi 

Wiceprzewodniczący Rady lub wyznaczona osoba. 
14. Przewodniczący obrad czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad i regulaminu, celem 

zachowania powagi obrad. 
15. Przewodniczący obrad może zwrócić uwagę radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od 

tematu i przedmiotu obrad. 
16. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący obrad ma prawo odebrać głos radnemu. 
17. Przewodniczący obrad ma prawo przywołać radnego „do porządku" , jeśli zakłóca porządek obrad 

lub zachowuje się na sali obrad nagannie, włącznie z wpisaniem tego zdarzenia do protokołu. Za 
dalsze i uporczywe zakłócanie porządku obrad i po spełnieniu w/w procedury Przewodniczący 
obrad ma prawo wykluczyć radnego z obrad. 

18. Przewodniczący obrad udziela głosu poza porządkiem jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego 
lub sprostowania w trybie formalnym lub odpowiedzi na replikę. 



19. Do wniosków formalnych, które muszą być głosowane zalicza się:  
- przerwanie lub odroczenie posiedzenia, 
- zamknięcie listy mówców, 
- zamknięcie dyskusji lub jej odroczenie, 
- głosowanie bez dyskusji, 
- zmiana porządku obrad lub sposobu prowadzenia dyskusji, 
- zmiana w sposobie prowadzenia głosowania, 
- ograniczenie czasu wystąpień, 
- odesłanie do komisji. 
20 Przewodniczący obrad może zabierać głos w każdej chwili bez ograniczeń czasowych. 
21. Od decyzji Przewodniczącego obrad , które są zgodne z procedurą i regulaminem obrad nie służy 

odwołanie. 
22. Czas wystąpienia radnego w sprawach zasadniczych może być ograniczony do 5 minut.  
23. W debacie nad daną sprawą radny może zabrać głos tylko 2 razy w tej samej sprawie.  
24. Wystąpienia poza porządkiem obrad nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. 
25. Radni rozstrzygają wniosek formalny po wysłuchaniu głosu wnioskodawcy i jednego głosu przeciw 

wnioskowi zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów „za" i „przeciw" głosowanie 
ponawia się do uzyskania większości. 

26. Inne wnioski do dyskusji dopuszcza się po wysłuchaniu wniosku przeciwnego.  
27. Odpowiedzi na replikę ogranicza się do jednego wystąpienia. 
28. W razie gdy wyniki głosowania budzą uzasadnione wątpliwości Rada Gminy może dokonać 

reasumpcji głosowania na wniosek poparty przez co najmniej 5 radnych. 
29. Radni mają prawo zgłaszać w okresie między sesjami pisemne interpelacje – do 

Przewodniczącego Rady, który przyjmuje je, jeśli rzeczywiście sprawa wymaga faktycznego 
poruszania na sesji Rady Gminy. 

30. Treść interpelacji Przewodniczący obrad przedstawia w punkcie „Interpelacje", zaś odpowiedź 
zostaje udzielona w miarę możliwości na danej sesji Rady - ustnie oraz pisemnie w terminie 30 dni 
od dnia złożenia - składającemu interpelację oraz przedstawiona na następnej sesji Rady. 

31. Interpelacje należy składać w sprawach o zasadniczym znaczeniu i wadze. 
32. W razie nie otrzymania odpowiedzi pisemnej w terminie lub w razie uznania otrzymanej 

odpowiedzi za niezadowalającą - interpelant może wnosić o umieszczenie tematu interpelacji 
w porządku następnej sesji. 

33. Z przebiegu sesji Rady Gminy sporządza się protokół, który obejmuje zapis z przebiegu obrad 
wraz z podjętymi uchwałami, przedłożonymi sprawozdaniami i wnioskami. 

34. Do protokołu dołącza się listę obecności, listę zaproszonych gości, teksty przyjętych uchwał, 
oświadczenia i inne dokumenty. 

35. Protokół z każdej sesji wykłada się do publicznego wglądu w biurze Rady Gminy. 
36. Każdy radny biorący udział w dyskusji na sesji Rady Gminy może zgłosić zastrzeżenie lub 

poprawkę do sporządzonego protokołu na piśmie, nie później jednak niż do chwili rozpoczęcia 
następnego posiedzenia Rady Gminy, na którym protokół ma być przyjęty. O przyjęciu lub 
odrzuceniu poprawki decyduje Rada zwykłą większością głosów bez dyskusji. 

37. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek uważa się za przyjęty. Potwierdza to 
podpisem sporządzający protokół i prowadzący obrady. 

 
Rozdział III 

Uchwały Rady Gminy 
 
1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Gminy rozstrzyga podejmując uchwały, które są 

odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał w protokole sesji. 
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co 

najmniej połowy ustawowego składu Rady chyba, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym 
przewidują inny tryb. 

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący obrad. 
4. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji, kolejny numer uchwały, rok podjęcia . 
5. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołem 

w biurze Rady Gminy. 
 



Rozdział IV 
Tryb głosowania 

 
1. W głosowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie radni. 
2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 
3. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący obrad nakazując odnotowywanie wyników 

w protokole. 
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad. 
5. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych ustawą o samorządzie 

gminnym. 
6. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, 

w ilości odpowiadającej liczbie radnych obecnych na sesji. Rada każdorazowo ustala sposób 
głosowania, a samo głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana 
spośród radnych w głosowaniu jawnym. 

7. Po przeliczeniu oddanych głosów komisja skrutacyjna sporządza protokół i odczytuje wyniki 
głosowania. 

8. Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
9. Przewodniczący obrad, przed podaniem wniosku pod głosowanie ogłasza radnym treść 

wniosku w sposób zapewniający jasną redakcję wniosku, tak aby nie budził on wątpliwości co do 
intencji wnioskodawcy. 

10. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej 
idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. 

11. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób Przewodniczący obrad przed zamknięciem 
listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować. Następnie Przewodniczący 
obrad zamyka listę i zarządza wybory. 

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin niniejszy przyjęty został uchwały Rady Gminy Pawłowice nr IV/59/2003 z dnia 24 
stycznia 2003 r. 

Wszelkie zmiany treści regulaminu mogą być wprowadzone w trybie określonym dla jego przyjęcia. 


